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השנה  ראש  במסכת  הגמרא  אומרת 
אלו  תרועה  זכרונות,  אלו  "זכרון 
היום,  קדושת  זו  קדש  מקרא  שופרות, 
מנין שאומרים מלכיות? תניא רבי אומר 
זו  השביעי'  'ובחדש  אלהיכם'  ה'  'אני 
אינו  אומר  יהודה  בר  יוסי  רבי  מלכות. 
לזכרון  לכם  'והיו  אומר  הוא  הרי  צריך 
'אני  לומר  תלמוד  שאין  אלהיכם'  לפני 
ה'  'אני  לומר  תלמוד  ומה  אלהיכם'  ה' 
אלהיכם' זה בנה אב לכל מקום, שנאמר 

בו זכרונות יהיו מלכיות עמהן". 
עניין  את  הגמרא  לומדת  מדוע 
מלכויות, זיכרונות ושופרות מן הפסוקים 
העוסקים בציווי הכנת חצוצרות הכסף? 
הלא  בפסוק הקודם למקור אותו מביא 
ר' יוסי, מדברת התורה על:  "ְוִכי-ָתֹבאּו 
ַהֹּצֵרר  ַעל-ַהַּצר  ְּבַאְרְצֶכם,  ִמְלָחָמה 
בכל  ַּבֲחֹצְצֹרת".  ֶאְתֶכם--ַוֲהֵרֹעֶתם, 
החצוצרות  בעניין  העוסקים  הפסוקים 
לא מוזכר ראש השנה כלל, אלא התורה 
ִׂשְמַחְתֶכם  "ּוְביֹום  כללי  באופן  מציינת 
ָחְדֵׁשיֶכם-- ּוְבָראֵׁשי  ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם, 
מהו  ֹעֹלֵתיֶכם".  ַעל  ַּבֲחֹצְצֹרת  ּוְתַקְעֶּתם 
למלחמה  יציאה  בין  כן,  אם  הקשר, 
נתבונן  אם  השנה?  ראש  תפילות  ובין 
היטב נשים לב, שהתורה לא אומרת כי 
"ְוִכי- נאמר:  אלא  וכו'  למלחמה  תצא 
ְּבַאְרְצֶכם, ַעל-ַהַּצר ַהֹּצֵרר  ָתֹבאּו ִמְלָחָמה 

ֶאְתֶכם".
דרך  על  הסוגיה  את  להסביר  ננסה 
האלגוריה ולומר שהגמרא בראש השנה 

על  מלמדת  לפסוקים,  בהתייחסותה 
המאבקים היומיומיים המתחוללים בתוך 
נבכי נפשו של האדם. מאבקים הנקראים 
הרע".  ביצר  "מלחמה  חכמינו  בלשון 
בתורה מופיע הפסוק "יצר לב האדם רע 
מנעוריו" שמבטא את הכוחות המולדים 
כבר  באדם   הנמצאים  האדם,  בני  אצל 
הגורמים  כוחות  אלו  היוולדו.  מיום 
לאדם לפעול באופן שמספק את צרכיו 
המידיים. ההתמודדות היומיומית  שלנו 
כבני אנוש  עם אתגרים קטנים כגדולים, 
הלבטים  פשוטה.  לא  התמודדות  היא 
יושבים על סף דלתנו "מלך זקן וכסיל" 
מלך?  אותו  קורא  ולמה  הרע.  יצר  זה   -
שהכל שומעין לו. ולמה קורא אותו זקן? 
ולמה  זקנתו.  ועד  מילדותו  לו  שמזדווג 
קורא אותו כסיל? "שהוא מלמד לאדם 

דרך רעה" )מדרש רבה קהלת ד' יג'(.
ַעל- ְּבַאְרְצֶכם,  ִמְלָחָמה  "ְוִכי-ָתֹבאּו 
ֶאְתֶכם". הצעד הראשון של  ַהֹּצֵרר  ַהַּצר 
זה  והתשובה  התיקון  בתהליך  האדם 
עצם הידיעה על כך שמתנהלת מלחמה. 
ההנחה שהאדם יכול לחיות שליו ורגוע 
תכנון  בלי  שייפול  חשש  שאין  ולחשוב 
ומאבק - היא שגויה. יש לאדם אתגרים 
בנוסף,  בהם.  להכיר  צריך  והוא  בעולם 
הכוחות  את  לו  שיש  לדעת  האדם  על 
והיכולת להתגבר עליהם - "לעולם ירגיז 
אדם יצר טוב על יצר הרע". האדם חייב 
להיות מודע לכך, שהוא מנהל מלחמה - 
"וכי תבואו מלחמה" - היצר תמיד נמצא 

פתח  על  ורובץ  בתוכנו  גר  הוא  שם,  
לחודש,  באחד  השביעי  "ובחודש  לבנו. 
מלאכת  כל  לכם  יהיה  מקרא-קודש 
יהיה  תרועה  יום  תעשו  לא  עבודה 
במלחמה  לבוא  יש  בראש השנה  לכם". 
האות  היא  והתרועה  הצורר"  "הצר  עם 

למלחמה  נגדו. 
ונסכם  פתחנו  בו  לפסוק  עתה  נשוב 
ובין  למלחמה  יציאה  בין  הקשר  את 
ִׂשְמַחְתֶכם  "ּוְביֹום  השנה.  ראש  תפילות 
עמוקות  תחושות  שתי   - ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם" 
יראה  מלוות אותנו בראש השנה. מחד, 
כפי  אחד  כל  הלב,  מעומק  תשובה  של 
מדתו מלחמה נגד "הצר הצורר". מאידך, 
שמחתכם  "וביום   - מועד  של  שמחה 
השנה  ראש  של  שלמותו  ובמועדיכם". 
הללו  המידות  שתי  של  בשילובן  היא 

בנפש. 
מהו  מרוז'ין  האדמו"ר  את  שאלו 
רוקדים.  היו  שבתשליך  החסידים  מנהג 
שבתשעת  ראיה  לכך  שיש  להם  ענה 
הימים אסור לכבס, מפני שהכיבוס גורם 
שמחה. משמע, שכשמכבסים עוונות זו 
בשתי  בתשליך.  רוקדים  לפיכך  שמחה, 
המלך  דוד  הדברים  את  תמצת  מילים 

ע"ה - "וגילו ברעדה".

ברכת כתיבה וחתימה טובה לכל תושבי 
חבל יבנה,

מוקירכם ומכבדכם, 
הרב  אליהו סלומון

"ְוִכי-ָתֹבאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם, ַעל-ַהַּצר ַהֹּצֵרר ֶאְתֶכם--ַוֲהֵרֹעֶתם, ַּבֲחֹצְצֹרת; ְוִנְזַּכְרֶּתם, ִלְפֵני ה'  
ֱאֹלקיֶכם, ְונֹוַׁשְעֶּתם, ֵמֹאְיֵביֶכם. ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם, ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם--ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחֹצְצֹרת 

ַעל ֹעֹלֵתיֶכם, ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם; ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ֱאֹלקיֶכם, ֲאִני ה' ֱאֹלקיֶכם" )במדבר י' ט'(

שמחה של מועד או יראה של תשובה
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חבל יבנה: בונים, משפצים ומרחיבים
שלא  יכולים  לא  יבנה  חבל  תושבי 
גדול  שבחלק  בעובדה,  להשגיח 
האחרונים  בחודשים  נעשו  מהיישובים 
המועצה,  ראש  נמרצות.  פיתוח  עבודות 
הענפה  הפעילות  את  מתאר  ליבר,  משה 
של עבודות הפיתוח ביישובים: "בבן זכאי 
כיכר  בונים  ובנוסף  שלם  רחוב  סוללים 
במושב  מקדמת  גם  והמועצה  חדשה, 
לטובת  מקורה  משחקים  מגרש  הקמת 
ילדי היישוב. בבית גמליאל נמצא מועדון 
ספרדי  כנסת  בית  תכנון,  בשלבי  הנוער 
מקורות  ומציאת  תכנון  בשלבי  נמצא 
מימון. בבני דרום – משקיעים בתשתיות, 
יותר  הרחוק  ובעתיד  כבישים  סוללים 
ספרדי.  כנסת  בית  להקמת  תכנית  ישנה 
חדש,  מעון  כעת  בונים  גלים  בניר 
ולאחרונה גם נחנך ביישוב גן ילדים חדש. 
מועדון  במקום  המועצה  הקימה  בנוסף, 
מגרש  נבנה  וכן  פעיל,  שכבר  לנוער  קטן 
חנייה מסודר במתחם הגנים המשרת את 
מועדון  משפצים  ביבנה  בכרם  ההורים.  
שיהפוך לגן ילדים באופן זמני, עד שייבנה 
בקרוב  תחל  וושינגטון  בגבעת  חדש.  גן 
ייבנה  וכן  כיתתי,  תלת  מעון  של  בנייה 

אולם התעמלות חדש בהשקעה משותפת 
של המועצה עם גבעת וושינגטון. המבנה 
אחראי  שעליו  תכנון  בשלבי  כרגע  נמצא 
הסכם  במסגרת  בנוסף,  החינוכי.  המוסד 
הכניסה  כביש  מחדש  רובד  מע"צ  עם 

לקבוצת יבנה.
חודשים  מספר  מזה  מקיימת  המועצה 
מגעים עם משרד החינוך על בניית כיתות 
במוסדות  קיימות  כיתות  ושיפוץ  חדשות 
השונים בחבל. התוכנית כוללת גם טיפול 
כך  היסודי,  בבית-הספר  ישנים  במבנים 
ייהרס  לשימוש  ראוי  שלא  אחד  שמבנה 
ומבנה חדש יוקם במקומו. כמו כן, מבנים 
כרגע  תלוי  הדבר  כאשר  ישופצו  נוספים 

באישורים של משרד החינוך. 
מקדמת  האופניים  רוכבי  לטובת 
אופניים  שביל  של  סלילה  המועצה 
דרום.  ובני  גלים  ניר  של  ההרחבות  בין 
בפרויקט ישותפו גם גופים נוספים דוגמת 
הקרן הקיימת לישראל, משרד החקלאות 

ועוד". 

יותר הכנסות מארנונה
הללו,  הפרוייקטים  כל  מימון  לצורך 

 - שהוזכרו  הגופים  עם  לשותפות  בנוסף 
להגדלת  במרץ  המועצה  ראש  פועל 
באמצעות  זאת  המועצה.  הכנסות 
גלים  ניר  בין  התעשייה  אזור  הרחבת 
התעשייה  אזור  הרחבת  לאשדוד. 
ולכן  ובעלי עסק  יותר מפעלים  פירושה 
כך,  במסגרת  מארנונה.  הכנסות  יותר 
ועדת  עבודתה  את  לאחרונה  סיימה 
שנתבקשה  הפנים  משרד  של  גבולות 
בין  המוניציפאלי  הגבול  את  לבדוק 
נחל  באזור  רווה  לגן  יבנה  עיריית 
יבנה  חבל  האזורית  המועצה  שורק. 
להיות  בבקשה  הפנים  למשרד  פנתה 
שותפה לחלק מההכנסות בהקשר של 
שטח   – במקום  שישנו  'גלילי'  שטח 
עירייה  מוניציפאלי,  לגוף  שייך  שאינו 
או מועצה. היות ומדינת ישראל רואה 
חשיבות בכך שכל שטח בתחומה יהיה 
בבעלות מוניציפאלית, פנתה המועצה 
בהכנסות  שותפה  להיות  בבקשה 
ראש  זה.  במקום  הנמצאים  ממתקנים 
המועצה ליבר מאמין שהבקשה תיענה 

בחיוב.

חגי הוברמן
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מהפיכת החינוך בחבל יבנה: יותר תכנים דתיים ומצוינות

מהפיכה  לאחרונה  החלה  יבנה  בחבל 
מבנית עמוקה בתחום החינוך. לראשונה 
תפקידי  הופרדו  המועצה  בתולדות 
המתנ"ס.  ומנהל  החינוך  מחלקת  מנהל 
לפני כחודשיים החלה ד"ר רבקה טאוב 
לכהן כמנהלת מחלקת החינוך במועצה. 
שנבע  וחשוב,  ארוך  תהליך  היה  "זה 
הראוי  המשקל  במתן  הצורך  מהפנמת 
במהלך  שהבטחנו  כפי  החינוך,  לתחום 
משה  המועצה,  ראש  מספר  הבחירות" 

ליבר.
החינוך,  תחום  על  מהדגש  כחלק 
היישובים בראשותה  ועדה של  הוקמה 
של ד"ר מור דשן מבית גמליאל. הוועדה 
 – יבנה  בחבל  "החינוך  בנושא  עסקה 
לאן?" בנוגע לגיל היסודי. ד"ר מור דשן 
תואר  בעלת  ותיקה,  חינוך  אשת  היא 
וקרימינולוגיה  המחשב  במדעי  ראשון 
שני  ותואר  בר-אילן  מאוניברסיטת 
ליברפול אנגליה.  בחינוך מאוניברסיטת 
במשך 15 שנה כיהנה כסמנ"כלית ברשת 
למנכ"ל  המשנה  היא  וכיום  אמי"ת, 
ברשת 'דרכא'–  רשת בתי ספר תיכוניים 

אשר הוקמה בתמיכת משרד החינוך. 
דשן  ד"ר  של  בראשותה  הוועדה 
מצאה כי בקרב ההורים ששולחים את 
עמיח"י  היסודי  הספר  לבית  ילדיהם 
רצון  שביעות  קיימת  יבנה,  בקבוצת 
גבוהה מאוד מההיבט הערכי ומהמענה 
התלמידים.  של  המגוונים  לצרכים 
המשפחות  מרבית   - הדתי  בהיבט 
הדתי  הקו  את  להמשיך  מבקשות 
המתון, הפתוח והמקרב. "יחד עם זאת", 
קבעה הוועדה, "רוב ההורים מבקשים 
הדגשה נוספת של תכנים דתיים, ולצד 
שביעות הרצון קיימת ציפייה להוספה 

של תחומי מצוינות מגוונים".
הוועדה בחנה גם את עמדות ההורים 
לבית  ילדיהם  את  שולחים  שאינם 
הספר היסודי עמיח"י, ומצאה כי אצל 
להם  שיתאפשר  לכך  רצון  קיים  רובם 
להמשיך לשלוח את ילדיהם לבתי ספר 
בסיוע   - תורניים  המוגדרים  אחרים, 
הוא  העיקרי  הביקוש  המועצה.  של 
לבית הספר 'נועם' בעיר יבנה הסמוכה. 

"הורים אלה, בדרך כלל, אינם סוברים 
בעמיח"י  ואחרים  כאלה  ששינויים 
ילדיהם  את  ישלחו  שהם  לכך  יגרמו 
על  מסקנתה:  הוועדה.  קובעת  לשם", 
גבוה  לאחוז  מובנה  מענה  לתת  מנת 
להעמיד  יש  המועצה,  ילדי  של  יותר 
ידי  על  או   – מתאימה  תורנית  חלופה 
שיהיה  ספר  בית  עם  להסכם  הגעה 
המועצה  ילדי  את  לקלוט  מחויב 
המעוניינים בכך, או על ידי פתיחת בית 

ספר יסודי נוסף.
הוא  המועדף  המענה  הקצר  לטווח 
יסודי,  ספר  בית  עם  להסכם  הגעה 
 – בכך  היתרונות  יבנה.  נועם  למשל 
שמספק  יחסית  קטן  בשינוי  מדובר 
כמו  התלמידים.  לכל  מובנה  מענה 
הטבעי  לרצונם  מותאם  הוא  כן,  
אינו  זה  צעד  מנגד,  ההורים.  רוב  של 

וכן  הארוך,  לטווח  בטחון  מאפשר 
במיפוי  לסייע  צפוי  לא  החינוך  משרד 
והעלות הכלכלית גבוהה הצפויה בשל 
כמו  בשעות.  ותמיכה  בהסעות  הצורך 
ייסגרו  מקום  מגבלת  שבגלל  סביר  כן, 
החבל  תלמידי  בפני  יבנה  נועם  שערי 
בשנים הקרובות. בשל כורח המציאות 
ממליצה  הארוך,  לטווח  חשיבה  ותוך 
יסודי  ספר  בית  פתיחת  על  הוועדה 
נוסף במועצה שיוגדר כתורני - למשל 
בית  בהקמת  היתרונות  הרצוג.  בנווה 
בשמירה  מדובר  ברורים:  נוסף  ספר 
על שני בתי ספר יסודיים בגודל סביר, 
ללא  המועצה  בתוך  מובנה  מתן מענה 
תלות בגורמי חוץ, הכלת היתרונות של 
המועצה על כלל ילדי המועצה דוגמת 
טיפול בפרט, טיפולים משלימים ועוד, 

וכן איגום משאבים בהסעות.

לראשונה בהיסטוריה של מועצת חבל יבנה, הופרדו תפקידי מנהל מחלקת החינוך ומנהל המתנ"ס. לפני 
כחודשיים החלה ד"ר רבקה טאוב לכהן כמנהלת מחלקת החינוך במועצה, שלפניה הונח דו"ח של צוות 

בראשות ד"ר מור דשן מבית גמליאל, שבחן מחדש את נושא החינוך במועצה
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החשש  קיים  הללו  היתרונות  מול 
שתחרות בין בתי הספר תפגע במערכת 
ותביא גם לפיצול התקציב בין שניהם. 
מול  מוגבר  מאמץ  דורש  גם  כזה  צעד 
התנגדויות  וצפויות  החינוך  משרד 

למהלך מבית ומחוץ. 
בית הספר היסודי עמיח"י יבנה, נאמר 
להדגיש  ימשיך  הוועדה,  במסקנות 
הייחודיות הערכית- מיוחד את  באופן 

חברתית שלו. בנוסף ידגיש את החיבור 
ללוח השנה והסביבה האקולוגית. יצוין, 
נושא איכות הסביבה מוטמע כחלק  כי 
מראייה כוללת של המועצה, ולאחרונה 
יבנה  מקבוצת  סימון  גדי  נבחר  אף 
כפרויקטור להובלת הנושא באופן רחב.  

 הפרדה מגדרית: 
ביה"ס יחליט 

הציונית-דתית  בחברה  נפיץ  נושא 
על  הדברים  מטבע  פוסח  שאינו  בכלל, 
המגדרית.  ההפרדה  הוא  יבנה,  חבל 
נהוג שגם בבית-הספר  יבנה היה  בחבל 
הוועדה  מעורבות.  הכיתות  התיכון 
היישובית ממליצה כי בכיתות הגבוהות 
המגדרית  ההפרדה  נושא  נתון  יהיה 
בבית  החינוכי  הצוות  של  להחלטתו 
הספר, בהתאם לשיקול הדעת החינוכי 

של הצוות. 
נוספים  תורניים  תכנים  של  שילוב 
במערכת הקיימת יתבצע באמצעות יום 
נתון  שיהיה  אטרקטיבי,  תורניים  חוגים 
לבחירת התלמידים ויתקיים בתום אחד 

מימי הלימודים.
בנושא החברתי, ביה"ס עמיח"י ימשיך 
להשקיע תשומת לב ומשאבים בצמצום 
כחלק  מגוונים  תלמידים  והכלת  פערים 
החברתית  והאמירה  מהייחודיות 
התייעלות.  על  חשיבה  כדי  תוך  שלו, 
באופן  הספר  בית  ישלב  הלימודי  בפן 
ייחודי תכנית המדגישה תכנים מדעיים 
דרכי  של  הטמעה  תוך  טכנולוגיים, 
הוראה חדשניות, זאת בהמלצה שיגבש 
צוות מיוחד. בדיוני הוועדה עלו הצעות 
מדפסות  עם  ועבודה  תכנון  דוגמת 
בליווי  מתוקשבת  הוראה  מימד,  תלת 
אחר  בנושא  ועוד.  רובוטיקה  סרטונים, 
סוכם כי תיעשה עבודת מטה מול משרד 
מיוחד  חינוך  מסלול  לפתיחת  החינוך 
גן  פתיחת  באמצעות  המועצה  לילדי 
ליד  וושינגטון,  בגבעת  מיוחד  חינוך 

המכללה למורים.

דגש על הוראת מדעים
התוכניות,  ביצוע  על  שמופקדת  מי 
החינוך  מערכת  ניהול  כל  על  כמו 
של  החדשה  המנהלת  היא  במועצה, 
טאוב.  רבקה  ד"ר  החינוך,  מחלקת 
נכדתו של  היא  ברק,  בני  ילידת  רבקה 
בני  של  השני  העיר  ראש  בגנו,  משה 
למדה  רבקה  המפד"ל.  מטעם  ברק 
בשירות  ושירתה  ברק,  בבני  בתיכון 
'עזרא'  בתנועת  כקומונרית  הלאומי 
הר  בדרום  מעון  וביישוב  אביב  בתל 
חברון. אחרי השירות למדה פסיכולוגיה 
ומדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן, 
תארים  ראשון.  תואר  הוציאה  שם 
ויצמן  במכון  השלימה  ושלישי  שני 
המדעים  להוראת  במחלקה  למדע 
אקדמיים.  במוסדות  הרצתה  ובמקביל 
שנים  כעשר  לפני  יצאה  התארים,  בין 
מטעם  בארה"ב  לשליחות  בעלה  עם 
הטכנולוגי.  החינוך  בתחום  הסוכנות 
כמורה  צברה  בהוראה  ניסיונה  את 
המחשב  מדעי  מגמת  של  המייסדת 
עקרון.  בקרית  'פלך'  באולפנית 
בפיתוח  עבדתי  השני  התואר  "אחרי 
מספרת  חינוכיות",   טכנולוגיות 
רבקה. "לאחר לימודיי נחשפתי לצורך 
לפתח  והחלטתי  טכנולוגי-חינוכי 
ולתלמידים,  למורים  המסייעים  כלים 
ומעקב  מבחנים  של  מערכת  כמו 
את  ולנהל  תלמידים,  של  למידה  אחר 
לבסוף  אומצה  זו,  מערכת  הטמעתה. 

על ידי מספר מוסדות אקדמיים".
את תפקידה כמנהלת מחלקת החינוך 
כ"המשך  רואה  היא  המועצה  של 
שנים".  של  חינוכי  בעיסוק  והעצמה 
קשוב,  מועצה  ראש  למצוא  "שמחתי 
צוות  גיליתי  מעייניו.  בראש  שהחינוך 
לה,  ומחויב  העבודה  את  שמכיר  טוב 
ומהתלמידים,  מהתושבים  לו  אכפת 
על  רבקה  מעידה  להתקדם",  ורוצה 
היא  עצמה  ולגבי  המחלקה,  עובדי 
כבר  )אותו  ראשון  "בשלב  קובעת: 
את  להכיר  לומדת  אני  התחלתי( 
המועצה, התושבים, המנהלים, הגננות, 
והשירות הפסיכולוגי  הסייעות, הצוות 

החינוכי".
לקדם  רוצה  שהיא  הראשון  הכיוון 
והטכנולוגיה.  המדעים  נושא  הוא 
המדעים  תחום  האחרונות,  "בשנים 
והטכנולוגיה מהווה קטר חינוכי שסוחב 
שונים  תוכן  תחומי  של  קרונות  אחריו 
שמתאים  תחום  זהו  בעיני  ומגוונים. 
לתוכניות  דווקא  לאו  התלמידים,  לכל 
העולם  את  מייצגים  מדעים  מצוינות. 
תכניות  בהטמעת  ומניסיוני  שסביבנו, 
להעיד  יכולה  אני  במדעים,  לימוד 
הכלל  מן  יוצאות  תוכניות  שקיימות 
כבר  לתחום  תלמידים  החושפות 
כמובן  יושם  לכך,  מעבר  הרך.  מהגיל 
דגש על חינוך חברתי, סביבתי, אמנות 
ומוזיקה". שירו שיר לחינוך בחבל יבנה.

חגי הוברמן
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שהן  גילו  הן  יבנה,  בקבוצת  בדירה 
לעבוד  בקהילה,  לחיות  מסוגלות 
וללמוד, והחשוב מכל - מסוגלות להיות 
בקבוצה'  'בית  חברות  מקבוצה.  חלק 
מתגוררות בחצי השנה האחרונה בקיבוץ 
ומעידות שהן כבר מרגישות "הכי בבית 
שרק אפשר". מספיק לראות את קבלת 
במפגשים  זוכות  הן  לה  החמה  הפנים 
להבין  כדי  הקיבוץ,  חברי  עם  השונים 
ממשפחת  אינטגראלי  חלק  כבר  שהן 
הנלהבים  המסרונים  גם  יבנה.  קבוצת 
הוואטסאפ  ששולחים ההורים בקבוצת 
הגיעו  שהבנות  מעידים  המשותפת 
באהבה  אותן  ומקבל  שמכיל  למקום 

ובמסירות גדולה.
שמתגוררות  החדשות  החברות  חמש 
כולן  הארץ.  קצוות  מכל  הגיעו  בבית 
בעלות צרכים מיוחדים ועובדות במגוון 
המזון,  ענף  מציע:  שהקיבוץ  מקצועות 
הרך  לגיל  חינוך  חי,  משק  הביגוד,  ענף 
"הבנות  היסודי.  הספר  בית  ילדי  ועם 
הפרויקט  מנהלות  מתארות  פורחות", 
וחברות הקיבוץ דליה הקשר ודפי ליבר, 
בתחום  המדהימה  להשתלבותן  "מעבר 
התעסוקה בקיבוץ, הן גם השתלבו בחיי 

הקהילה".
כשהיא  המזון.  בענף  עובדת  שירה 
למטבח  מוקדמת  בוקר  בשעת  נכנסת 
בהחלט  היא  טוב',  'בוקר  ואומרת 
מתכוונת לזה. "היא פשוט תמיד מחייכת 
ומסבירה פנים לכולם וכיף מאוד לעבוד 
דבורה  מתארת  חיובית",  כזו  באווירה 
כהן חברת הקיבוץ, "שירה אמנם עובדת 
חלק  כבר  היא  אבל  שנה  חצי  רק  פה 

חשוב ובלתי נפרד מהצוות".

"התנדבות שתכנס לחיינו"
בכל  שמתנדבים  חברים  הרבה  "יש 
מיני מקומות מחוץ לקיבוץ, אבל החלטנו 
התנדבותי  פרויקט  על  ללכת  הפעם 

שישתלב בתוכנו", מסבירה דפי, "משהו 
מההווי  חלק  ויהיה  חיינו  לתוך  שייכנס 
לאחר  כי  דפי  מציינת  עוד  המקומי". 
וחיפושים  בדיקות  של  ארוכה  תקופה 
אחר פרויקט חברתי אינטגרטיבי, החליט 
עמותת  עם  פעולה  לשתף  הקיבוץ 
שק"ל בשל ניסיונה הרב בהקמה וניהול 
"בת  מיוחדים.  צרכים  לבעלי  הוסטלים 
את  דחפה  פישביין,  איילת  הקיבוץ, 
ובעיקר  ארוכה,  תקופה  במשך  הנושא 
המיזם  את  לקדם  החלטנו  בזכותה 
מאושרים  בהחלט  אנחנו  הזה.  המרגש 

על כך". 
לקיבוץ  מספקת  שק"ל  עמותת 
מעטפת מלאה של שירותים הדרכתיים 

הדיירות  בליווי  צמוד  מקצועי  וייעוץ 
במקומות  כי  מציינת  דליה  והצוות. 
אל  להוציא  רצון  ישנו  בארץ  רבים 
מטבע  אך  זה,  מסוג  פרויקט  הפועל 
מורכבות  ישנם  כזה  במיזם  הדברים 
גדולה וקשיים רבים. "התשתית לקליטת 
 – מוכנה  הייתה  כבר  בקיבוץ  הדיירות 
חדר  דירות,  עבודה,  מקומות  ברשותנו 
לקלוט  לנו  התאפשר  ולכן  ועוד,  אוכל 
אותן בצורה טובה ומהירה. השהות שלהן 
מרגישים  וכולם  לקהילה,  רבות  מוסיפה 
שלהן",  ולצמיחה  להתקדמות  שותפים 

מציינת דליה.

"החלטתי שזה הזמן לחיים 
עצמאיים"

פה  התגבשה  האחרונה  השנה  "בחצי 
בחברתן  מרגישה  ואני  מיוחדת  קבוצה 
גבאי  אודליה  מתארת  בעולם",  טוב  הכי 
אני  לכאן  שהגעתי  "מאז  הדיירות,  אחת 
הצוות  בזכות  לי  טוב  ופשוט  מאושרת 
הנפלא". אודליה מספרת שהחיים בקיבוץ 
קיבלה  היא  אבל  ביישוב,  מהחיים  שונים 
 27 שבגיל  משפחתה   עם  ביחד  החלטה 
הגיע הזמן לצאת מהבית ולפרוש כנפיים. 
עצמאיים",  חיים  לי  שיהיו  הזמן  "הגיע 
מהבית  היציאה  "אמנם  אומרת,  היא 
לא  קשיים  וכוללת  עבורי  פשוטה  לא 
מעטים, אבל בסוף מצאתי פה את המקום 
שמחה  ממש  אני  זה.  את  לעשות  הנכון 
גבאי,  לחיים".  חדשות  חברות  שמצאתי 
מרגישה  בקיבוץ,  הבגד  בענף  שעובדת 
בכבוד  אליי  "מתייחסים  מהצוות.  חלק 
מאוד  שהחברים  מרגישה  ואני  ובהערצה 
לאחרונה  אומרת.  היא  אותנו",  אוהבים 
אף יזמו הדיירות בדירה ערב שכלל מופע 
על  ביחד  "עבדנו  הציגו.  שהן  סטנד-אפ 
היה  פשוט  וזה  האירוע  את  להרים  מנת 

כיף", הוסיפה גבאי. 
הדיירות  את  מלווה  הצוות  כאמור, 

חמש בנות בעלות צרכים מיוחדים גרות בקבוצת יבנה ועובדות בקיבוץ כחלק מפרויקט ייחודי. "הבנות 
פורחות", מתארות מנהלות הפרויקט וחברות הקיבוץ דליה הקשר ודפי ליבר, "השתלבותן בתחום התעסוקה 

ובחיי הקהילה בקיבוץ היא נהדרת". סיפורו של פרויקט חברתי ראוי לשבח

מרגישות בבית
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מרגישות בבית

בכל תחומי החיים, גם בדברים הפשוטים 
התקדמות  רואים  "לשמחתנו,  ביותר. 
מהדברים  מתחיל  וזה  רבדים  מיני  בכל 
ניקיון  שנה,  חצי  לפני  ביותר.  הבנאליים 
לוקח  זה  היום  שעות,   3-4 נמשך  הדירה 

לבנות חצי שעה", מסבירה דליה.
הדיירות  התקדמות  את  רואים  "אנחנו 
דפי  מציינת  האחרונה",  השנה  בחצי 
הגיעה  "לדוגמה, אחת מהבנות  ומוסיפה: 
אלינו עם פחד ממים ולא הסכימה בשום 
אופן להיכנס לבריכה או לים. היום, לאחר 
עבודה מנטאלית ופיזית מאומצת במיוחד 
על  התגברה  היא  מקצוע,  אנשי  ובליווי 
בכלל,  שחייה.  שיעורי  ומקבלת  הפחד 
והעצמה  שינוי  תהליכי  עוברות  הבנות 
פעילות  עושות  הן   - ביותר  משמעותיים 
שחייה  הליכה,  שכוללת  ספורטיבית 
תנועה,  חוג  סוסים,  על  רכיבה  בבריכה, 
מבחינה  גם  ועוד.  לקיבוץ  מחוץ  טיולים 
לשיעורי  דואגים  אנחנו  אינטלקטואלית 
קריאה וכתיבה, כאשר מדי שבוע חברות 
ומעבירות  בביתן  אותן  מארחות  קיבוץ 
להן שיעורים פרטיים ופעילויות מגוונות".

קיבוצניקים וקבוצת השווים
רבות  הפרויקט, משפחות  צוות  מלבד 
את  לחיקן  ומאמצות  מתנדבות  בקיבוץ 

להשאירן  היא  המטרה  כאשר  הדיירות, 
בסביבה  ארוכות  שנים  עוד  בקיבוץ 
בכל  אותן  שקולטת  ואוהבת  תומכת 
בקיבוץ  החברים  "כל  החיים.  תחומי 
מתארחות  הן  שבת  מידי  אותן.  מכירים 
ובמהלך  בקיבוץ  שונות  משפחות  אצל 
שמתקיימת  ענפה  פעילות  יש  השבוע 
"חברה  דפי.  מסבירה  הבנות",  בדירת 
מתקיימים  חלות,  הבנות  עם  יחד  אופה 
שיעורי אקטואליה, יצירה ופעילות סביב 
"הבנות  כי  דפי  מציינת  בנוסף,  החגים". 
אק"ים  של  למועדון  שבוע  מדי  נוסעות 
גילן,  בני  צעירים  בקרב  לשהות  מנת  על 
שכן אנו רואים חשיבות עליונה בחיבורן 

לקבוצת השווים". 

התחלות חדשות 
 כמו בכל התחלה בחיים, כלל הפרויקט 
גם לא מעט חבלי לידה רגשיים ומנטליים 
העובדה  לאור  במיוחד  פשוטים,  לא 
מבית  בחייהן  לראשונה  יצאו  שהבנות 
עם  לגמרי.  עצמאיים  לחיים  ההורים 
מרגש,  בפרויקט  מדובר  ספק  ללא  זאת, 
מאורח  ליהנות  לבנות  שמאפשר 
צרכיהן  את  שממלא  אופטימלי  חיים 
הייחודיים, ובעיקר משמש כסוג של חמצן 
להורים שיכולים לפנות קצת זמן איכות 

שנים  לאחר  הילדים  ולשאר  לעצמם 
מלאים  שותפים  ההורים  בנוסף,  רבות. 
לתהליך ההשתלבות של הבנות בקיבוץ: 
הם לוקחים חלק בערבי הגיבוש השונים 
הוואטסאפ,  בקבוצת  פעילים  ושותפים 
בה מועלים עדכונים ותמונות מהפעילות 

היומיומית בקיבוץ.  
חשוב  הנתינה,  להיבט  "מעבר  דפי: 
להדגיש כי השהות של הדיירות בקיבוץ 
ולילדינו.  כקהילה  לנו  גם  מאוד  חשובה 
העובדה שמסתובבים בינינו אנשים מעט 
שונים, מלמדת אותנו ואת ילדינו ערכים 
אמפתיה,  האחר,  קבלת  של  חשובים 
האישית  ברמה  גם  וסבלנות.  סובלנות 
אני רואה בתפקיד אתגר אמיתי ומאמינה 
מהם  ולהבין  ללמוד  צריכים  שכולנו 
עולמן  ואת  אותן  להכיר  שלהן,  הצרכים 

ולהעניק להן כמה שיותר".  
מסתבר כי חברי הקיבוץ לא מסתפקים 
הקרובה  בשנה  וכבר  דיירות,  בחמש  רק 
בפני  הבית  את  לפתוח  בכוונתם  יש 
הבנות  כך,  לאור  נוספות.  דיירות  שלוש 
צפויות לעבור למבנה קבע גדול ומורחב, 
שמונה  של  משותפת  לשהות  שיתאים 

דיירות.

יצחק משיח
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הקשה  האדמה  רעידת  בעקבות 
שפקדה את נפאל לפני מספר חודשים, 
לסייע  יבנה  חבל  מועצת  ותיקי  נרתמו 
גיוס  מבצע  באמצעות  הרעש,  לנפגעי 
למשפחות  לסייע  שמטרתו  תרומות 
הפגועות של העובדים הזרים שמלווים 

את ותיקי החבל במרכז היום לקשיש. 
"מאות אלפים מתושבי נפאל, בהם גם 
משפחות של העובדים הזרים במועצה, 
מים",  או  מזון  גג,  קורת  ללא  נותרו 
לקשיש,  יום  מרכז  מנהלת  מספרת 
נאוה רוזן, "הוותיקים ביקשו ליזום מסע 
התרמה לטובת הקרובים שנפגעו במהלך 
האסון. הרעש ההרסני הביא למעשה לכך 
הקשישים,  וכעת  היוצרות  שהתהפכו 
המסור  הטיפול  על  תודה  שמוקירים 
בעת  מסייעים  השנה,  לאורך  שקיבלו 
מצוקה לקרובי המטפלים". רוזן מוסיפה 
כי "העובדים הזרים במרכז היום לקשיש 
שעות  בכל  החבל  ותיקי  את  מלווים 
מהמשפחה.  לחלק  הפכו  וכבר  היממה 
בעת  להם  שנעזור  טבעי  אך  שזה  כך 

צרה". "אנחנו לא מרגישים שהם עובדים 
זרים אלא יותר כמו משפחה. כששמענו 
מהמטפלים  חלק  של  שמשפחותיהם 
את  להרים  החלטנו  חירום  למצב  נקלעו 

אחת  מוסיפה  לעזור",  ולנסות  הכפפה 
הקשישות במרכז. "אמנם אין לנו יכולת 
לנו  יש  אבל  בחילוצים,  לעזור  פיזית 
יכולת להושיט יד ולסייע ככל האפשר".

התקיים  מסוגו  ראשון  ספורט  יום 
נערים  נבחרות  בהשתתפות  במועצה 
התקיימו  היום  במהלך  היישובים.  מכל 
נערים  בין  וכדורגל  כדורסל  משחקי 
זכאי,  בן  יבנה,  מקבוצת  י'-יב'  בכיתות 
בני דרום, בית גמליאל וניר גלים. לאחר 
קבוצת  התבשרה  הנקודות  שכלול 
ניצחונה  על  גמליאל  מבית  הנערים 

וזכייתה במקום הראשון. 
בו  והשתתפו  נהדר  ספורט  יום  "היה 
המשתתפים  היישובים.  מכל  נבחרות 
הבא  הספורט  ליום  מחכים  והם  נהנו 
היוצא  הנוער  רכז  אומר  שמתוכנן", 
ראשון  אירוע  "זהו  שחור,  אליעזר 
לנוער  אירועים שאנו מארגנים  בשורת 
הינה  השאר  בין  כשמטרתנו  המועצה, 

ספק  אין  היישובים.  כל  את  לחבר 
שכיף לעבוד עם נוער אוהב אדם, הוגן 
הספורט  מחלקת  מנהלת  ותחרותי". 
למשחקים  "מעבר  לוי:  שורי  במועצה 
טובה  אווירה  הייתה  הספורטיביים, 
והרבה כבוד הדדי בין הקבוצות. משמח 
הנערים  בין  שנוצר  הגיבוש  את  לראות 

מכלל היישובים". 

מוקירים תודה למטפלים מנפאל

לראשונה במועצה: יום ספורט משולב לנערים מכל היישובים

ותיקי חבל יבנה יזמו מסע התרמה למען נפגעי האסון בנפאל. "לאורך השנה המטפלים הזרים מסייעים 
לקשישים. הפעם הוותיקים בחבל תורמים למשפחות של העובדים הזרים שנקלעו למצב חירום בנפאל"
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"אני והשוטר שלי"

במועצת  החובה  מגני  ילדים  כ-200 
קהילתי  בהפנינג  השתתפו  יבנה  חבל 
שוטרים,  עשרות  הציגו  בו  אשר  גדול, 
חיילי מג"ב ואנשי כוחות מכבי אש, את 
בעבודתם.  אותם  שמשמשים  הכלים 
עבור  סימולטורים  הפעילו  אף  באירוע 

הילדים. 
מהתכנית  כחלק  נערך  האירוע 
השנתית "אני והשוטר שלי", שמופעלת 
משרד  עם  בשיתוף  המועצה  בגני 
רכזת  האירוע,  מיוזמות  אחת  החינוך. 
המחלקה לחינוך במועצה אודליה גברא, 
ההפנינג:  קיום  חשיבות  את  הסבירה 
"אלה הצדדים היפים של המשטרה, של 
חשוב  ישראל.  מדינת  ושל  ישראל  עם 
לילדים,  הללו  הנושאים  את  להנגיש 
את  להם  להראות  צעיר  מגיל  וכבר 
הביטחון.  כוחות  של  החיוביים  הצדדים 
אנשי  בהם  המארגנים,  לכל  תודה 
כוחות הביטחון, המשטרה ותחנת כיבוי 
היא  אף  שנרתמה  מלאכי  קריית  אש 

להצלחת האירוע". 
המופעל  שלי',  והשוטר  'אני  פרויקט 
בשנים האחרונות, הינו פרויקט משותף 
למחלקת החינוך במועצה, האגף לחינוך 
והשיטור  החינוך  במשרד  יסודי  קדם 
הפרויקט  ישראל.  משטרת   - הקהילתי 
בשינוי  החשיבות  ראיית  מתוך  מופעל 
הילדים,  בעיני  השוטר  של  תדמיתו 
מסייע  לגורם  מאיים  מגורם  והפיכתו 
על  הקפדה  תוך  האזרחים  למען  הפועל 
פועל  הפרויקט  כאמור,  החוקים.  אכיפת 
מזה שמונה שנים בכל גני החובה במועצה. 
גם  נמנה  שנערך  ההפנינג  יוזמי  בין 
יגאל  המועצה,  של  הקהילתי  השוטר 

הינה  התכנית  מטרת  כי  שהסביר  גדקר, 
לתפקידי המשטרה  הגן  ילדי  את  לחשוף 
והשוטרים, לפתח קשר אישי בין הילדים 
לבין השוטר הקהילתי ולהקנות להם כללי 
התנהגות בתחום הביטחון האישי. "אנחנו 
להסביר  להתחיל  שחשוב  מאמינים 
תפקיד  על  הרכים  בגילאים  כבר  לילדים 
במסגרת  השונות  ופעילויותיו  השוטר 
הקהילה, על מנת שתהיה להם פינה חמה 
וזיכרון טוב מכוחות ההצלה הישראליים", 
הוא אומר. עוד הוסיף גדקר כי "קיומו של 
העצמאות  ליום  בסמוך  השנה  האירוע 
אינו מקרי, ובייחוד בתקופה זו אנחנו גאים 
כוחות הביטחון  לדור ההמשך את  להציג 
למארגנים,  מודה  אני  ישראל.  מדינת  של 
המתנדבים  תחום  למפעיל  וביניהם 
רבות  ועזר  שתמך  פרינטה,  רן  במועצה 

להצלחת המיזם".

רצון  שבעת  שהינה  הגננות,  אחת 
בתכנית  עוברים  שהילדים  מהתהליך 
שוטר  "כשנכנס  מציינת:  השנה,  במהלך 
לגן, ההקשבה גבוהה. כי עבורם זוהי דמות 
התעניינות  בה  שיש  ומסקרנת  חדשה 
גבוהה, בעיקר בקרב הבנים. אנחנו מקווים 
לתרום  ילמדו  הילדים  התכנית  שבזכות 
מעצמם לסביבה ולקהילה ובעתיד יהפכו 

לאנשי ציבור בעצמם". 
ליבר,   משה  יבנה,  חבל  מועצת  ראש 
ההפנינג,  מהצלחת  רצון  שביעות  הביע 
על  שניתן  כל  עושה  "המועצה  כי  וציין 
מנת לקדם תהליכים קהילתיים וחינוכיים. 
צעיר  דור  לגדל  הינה  שלנו  המשימה 
חי.  הוא  שבה  לסביבה  שתורם  וחזק 
אנחנו מאמינים שהחיבור של התושבים 
מפגש  נקודת  יוצר  הביטחון  לגורמי 

מעניינת עבור כולם".

פעילים מצטיינים בחבל
ב"חסדי  מתנדב  גלים(  )ניר  פז  עמרי 
ופעיל  עקיבא  בבני  מדריך  עירית", 
במועצת הנוער, ותאיר אטיאס )בן זכאי( 
במושב  נוער  תנועת  השנה  שהקימה 
מצטיינים'  'פעילים  בפרס  זכו  זכאי,  בן 
בטקס שנערך בגבעת ברנר בהשתתפות 

עשרות תלמידים מכל רחבי הארץ. 
הצטיינות  תעודת  קיבלו  ותאיר  עמרי 
ממנהל מינהל חברה ונוער במחוז מרכז,  
אילנית  המחוז  וממפקחת  דהן,  רפי 

שיפרוט. בטקס ייצגו את המועצה מנהל 
יחידת הנוער היוצא אליעזר שחור ורכזי 
גלים  מניר  אברהמי  ואפי  מוריה  הנוער 
צוות  עם  ביחד  זכאי,  מבן  גאלי  ומאור 
הייתה  "הבחירה  בתנועה.  המדריכים 
נבחרו מתוך קבוצה  ותאיר  ועמרי  קשה 
במועצה  ונערות  נערים  של  גדולה 
שתורמים לקהילה. אנו מלאי גאווה על 
כך שבחבל יבנה גדל נוער איכותי", סיכם 

שחור. 
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חבל  מירוץ  התקיים  האחרון  במאי 
האירוע  המסורתית.  ח"י  וצעדת  יבנה 
כלל מאות משתתפים מכל רחבי הארץ 
לצד בני נוער ומבוגרים מיישובי המועצה 
המשתתפים  הסמוכים.  ומהיישובים 
של  תחרותיים  למקצים  התחלקו 
האירוע  כלל  בנוסף,  ק"מ.  ו-10   5  ,2
כל   .7 גיל  עד  לילדים  אפרוחים'  'מרוץ 
על  מתחרים  לקטגוריות  חולק  מקצה 
הרצים,  מקצי  לצד  כאשר  גילאים,  פי 
הצעדה  מסלול  במקביל  התקיים 
המרוץ  של  היציאה  נקודת  המסורתי. 
השתרע  והוא  וושינגטון  בגבעת  הייתה 

לאורך שדות המועצה. 
ליבר,  משה  יבנה,  חבל  מועצת  ראש 
לראות  שמח  "אני  למשתתפים:  אמר 
חלק  לקחת  באתם  היום.  כאן  אתכם 
הצעדה,  של  השנים  ארוכת  במסורת 

יישוביי  בני  נופלים  אותם  את  ולזכור 
בגבורה,  נפשם  את  מסרו  אשר  המועצה 
כך שכולנו נוכל להמשיך ולחיות בארצנו". 
חשיבות  רואים  "אנו  כי  הוסיף  ליבר 
בקרב  הספורט  נושא  בקידום  עליונה 
יישובי החבל. מטרתנו הינה לחשוף יותר 
לטפח  ספורטיבית,  לפעילות  אוכלוסיות 
את  וליצור  התושבים  בין  הקשרים  את 
בנוסף,  מאתגרות.  מטרות  סביב  הביחד 
מאפשרת  גם  הספורטיבית  החוויה 
עם  יחד  ולבלות  זמן  פסק  לקחת  לנו 
השנייה  השנה  זו  והחברים.  המשפחה 
שאנו מקיימים את מרוץ חבל יבנה כחלק 
שמחים  ואנו  המסורתית,  ח"י  מצעדת 
ועוד ספורטאים  על הצטרפותם של עוד 
פניהם  שעל  לפעילות,  המועצה  מיישובי 
וההישג  וסיפוק מהחוויה  הנאה  חיוך של 
אליו הגיעו. תודה לשורי מנהלת מחלקת 

הספורט על הארגון  ולכל צוות המתנ"ס". 
מנהלת  כאמור,  הפיקה,  המרוץ  את 
לוי,  שורי  במועצה,  הספורט  מחלקת 
הפך  שהמרוץ  שמחים  "אנו  כי  שציינה 
לאירוע מסורתי שמושך אליו משתתפים 
בכל  בכדי,  לא  למועצה.  מחוץ  גם  רבים 
ובצעדה  במרוץ  המשתתפים  כמות  שנה 
גדלה באופן עקבי. אנו שמים דגש רב על 
יצירת נקודות מפגש ספורטיבי בין כל בני 
ספורטיבית  לפעילות  וחינוך  המשפחה 
משותפת. כמו בשנים קודמות, גם השנה 
גדול לכל המשפחה  המרוץ שילב הפנינג 
לצד מקצים מותאמים לילדים קטנים. זה 
גם המקום להודות לצוות המתנ"ס, לראש 
המתנ"ס  מנהל  ליבר,  משה  המועצה, 
אגודת  לחברי  וכן  גדנקן  הוד  היוצא 
השנה  כל  לאורך  שתומכים  אליצור, 
בתחום הספורט במועצה", סיכמה לוי.

"כמות המשתתפים במירוץ ובצעדה המסורתית גדלה מידי שנה באופן עקבי"

מירוץ ח"י המסורתי התקיים השנה בפעם ה-15

פתיחת  אירוע  התקיים  יוני  בחודש 
במסגרת  יבנה.  חבל  לנוער  הקיץ 
האירוע התקיים טקס הצדעה למסיימי 
אורי  של  סטנד-אפ  ומופע  יב'  כיתות 
בהשתתפות  נערך  האירוע  חזקיה. 
וושינגטון,  בגבעת  האולפנה  ראש 
אבי  המתנ"ס,  מנהל  גברא,  אריה  הרב 
סולימני, מנהלת מחלקת חינוך הנכנסת 
ומנהל  טאוב,  רבקה  ד"ר  במועצה, 
שחור,  אליעזר  היוצא,  הנוער  יחידת 
שאף ציין כי "בני הנוער של חבל יבנה 

מקרינים אווירה נפלאה".

קיבלו  המסיימים  השמיניסטים 
עם  מהודר  גב  תיק  האירוע  במהלך 
מהנה",  אירוע  "היה  המועצה.  סמל 
ציין אחד המשתתפים, "זו בהחלט דרך 

טובה לפתוח את החופש הגדול". 
על  הנוער  לרכזי  הודו  הנוער  בני 
ואף ביקשו לקיים  הפעילות השנתית, 
יישובי  כלל  בשיתוף  נוספים  אירועים 
כי  בסיום  הוסיף  שחור  המועצה. 
פעילות  התקיימה  הגדול  "בחופש 
הנוער  רכזי  ידי  על  לנוער  מיוחדת 

ביישובים" .

כשאורי חזקיה פגש את נוער חבל יבנה
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פרידה מאלחנן גרינוולד, שסיים 26 שנות פעילות במועצה

בתחילת  התכנסו  אנשים  עשרות 
לאלחנן  הוקרה  לערב  ניסן  חודש 
שונים  בתפקידים  ששימש  גרינוולד 
יובל.  מחצי  למעלה  במשך  במועצה 
את הערב, שהתקיים בחדר האוכל של 
מכללת גבעת וושינגטון, הנעימו, אדם 
צחי ולהקת 'שיר אדמה' במבחר שירים. 
במהלך הערב אף הוקרנה מצגת קצרה 

על פועלו של אלחנן במועצה.  
לא  סלומון,  אליהו  המועצה,  רב 
שרה,  אלחנן  של  שאשתו  לציין  שכח 
רבנו  "משה  ואמר:  השמחה,  כלת  היא 
אומרים  חז"ל  פרעה.  בת  ידי  על  ניצל 
להגיע  כדי  התארכה  שידה  כך  על 
אחד  מהיאור.  ולהצילו  משה  לתיבת 
מהפירושים מסביר זאת בכך שכאשר 
בלתי  בצורה  מה  בדבר  מעוניין  אדם 
רגילה, הרי שהוא מסוגל להגיע לכוחות 
על טבעיים". הרב הוסיף כי "כזה הוא 
רבות  שנים  אותו  מכירים  אנו  אלחנן. 
לעצמו  מציב  הוא  שכאשר  ויודעים 

מטרה, הרי שלא ניתן לעצור אותו". 
שרגא שמר, ראש המועצה לשעבר, 
הראשון  לתפקידו  אלחנן  את  שקיבל 
ציטט  תרבות,  ורכז  כגזבר  במועצה 
ההחלטה  את  המועצה  מפרוטוקול 
"בזמנו  סיפר:  מכן  לאחר  לקבלו. 
תפקידו  את  המועצה  מזכיר  סיים 
להיכנס  כמתאים  אלחנן  את  ומצאנו 
שינויים  חלו  כמזכיר  בשנותיו  לנעליו. 
וביצוע  המדינה  במוסדות  מהפכניים 
הרפורמות היה מוטל על כתפיו. מיותר 
בביצוע  בהצלחה  עמד  שהוא  לציין, 
והניח  כולם  רצון  לשביעות  המשימות 
במועצה.  תקין  למנהל  היסודות  את 
והנאה  וכוח  בריאות  לך  מאחל  אני 

ממשפחתך". 
אליעזר  הקודם,  המועצה  ראש 
עם  "עבדתי  סיפר:  )ביני(,  ביננפלד 
אלחנן במשותף כעשרים שנה. הבאתי 
אותו מגבעת וושינגטון, שם הוא ניהל 
המוצלח  ניהולו  בהצלחה.  המקום  את 
וגם  ובכסף,  אדם  בכוח  לחיסכון  הביא 
הישגי המנהל התקין זיכו את המועצה 
אני  מבוטלים.  לא  כספיים  בפרסים 
סוף  לא  שזוהי  לאלחנן  להזכיר  רוצה 
והמשך  רבה  בריאות  ולאחל  הדרך, 

ביטוי במגוון דרכים". 
מילים  מספר  נשא  אלחנן  של  בנו 

ואמר: "כילד הייתי מבקר אותך הרבה 
גאווה  מלא  הייתי  ותמיד  בעבודה, 
הישגיך  אותך.  הסובבים  באהבת 
חשבון  על  היו  לא  מעולם  המרובים 
היטב  לשלב  אותנו  ולימדת  המשפחה 
בין עבודה לחיים ומשפחה. היום זה יום 
חגך, וכעת זהו הזמן לקצור את הפירות 
וליהנות עם המשפחה". במהלך הערב 
אלחנן  של  ונכדותיו  נכדיו  הופיעו 
בשירה ונגינה של השיר "והיא שעמדה 
הצטרף  השיר  ובסיום  לאבותינו", 

הקהל בהתרגשות גדולה. 
ראש המועצה, משה ליבר, ציטט את 
שירו של דן אלמגור, "שומר החומות" 
יגיע  שיום  בכיתה  אז  חלם  "מי  ואמר: 
שהם  החומות,  משומרי  אחד  ונהיה 
העשייה  אבל  בודדים  לפעמים  אמנם 
אותם  מחברת  האנשים  והערכת 
לקהילה. אלחנן שימש כגזבר וכמנכ"ל, 

המועצה  שקיבלה  הרבים  והפרסים 
ועל  המרובה  עשייתו  על  מעידים 
קידום תשתיתה של המועצה". בסיום 
פרחים  זר  לאלחנן  ליבר  הגיש  דבריו 

כשי מהמועצה.
בסיום הערב דיבר אלחנן בהתרגשות 
התפקידים  מסלול  על  וסיפר  גדולה, 
"ביני, ראש המועצה  בחייו.  אותו עבר 
ולא  כמזכיר  אותי  קיבל  המיתולוגי, 
קיבלתי  חודשים  מספר  ולאחר  כגזבר 
על עצמי גם את תפקיד הגזברות. כיום 
תופסת  יבנה  חבל  האזורית  המועצה 
ואת  ביעילות  החמישי  המקום  את 
כספית מתוך  ביציבות  המקום השישי 
250 רשויות ארציות", הוא אמר. אלחנן 
ביקש להודות לשרגא שמר, ביני, משה 
ליבר ודורון מארגן הערב. בסיום דבריו 
והתרגשות  בדמעות  לאביו  הודה  הוא 

רבה, וכן לשרה רעייתו, ילדיו ונכדיו. 
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תנועה כמקדמת למידה

זוכרים את הנופלים

מסלול הגיל הרך ומגמת החינוך הגופני לגיל הרך במכללת גבעת וושינגטון 
אירחו את ילדי גני החובה בחבל יבנה

ערבי זיכרון לחיילי צה"ל נערכו בבן זכאי ובני דרום

יום ספורט ייחודי שבו השתתפו מאות 
מילדי הגנים במועצה התקיים לאחרונה 
וושינגטון,  זאת כחלק משיתוף  בגבעת 
הפעולה בין המכללה והמחלקה לחינוך 
הגיעו  במועצה  הגנים  ילדי  במועצה. 
גבעת  במכללת  הספורט  למתקני 
פעילויות  לעשרות  וזכו  וושינגטון, 
הסטודנטיות,   שהעבירו  חווייתיות 
ושיפור  הלמידה  קידום  שמטרתן 
חשבון  לימוד  תוך  הגסה  המוטוריקה 

ואוריינות. 
יקי סעדה, מנכ"ל קריית החינוך גבעת 
וושינגטון שאף פגש את נכדתו בין ילדי 
הגנים, אמר: "משמח ומרגש לראות את 
שלנו  הסטודנטיות  בין  האינטראקציה 
לילדי הגנים. פעילויות אלה תורמות הן 
לילדים ולצוותים והן לסטודנטיות שלנו, 
וצוברות  שלהן  הידע  את  שמיישמות 
ניסיון. המכללה האקדמית לחינוך גבעת 
וושינגטון חותרת כל העת ליצירת  קשר 
הדוק עם הקהילה ומתן מענה לצרכיה. 
בשמירת  רבה  חשיבות  רואים  אנו 
 , החינוך  מוסדות  עם  קיימא  בר  קשר 

מפקחיהם, מנהליהם וצוותי ההוראה".
ומיוזמות  במועצה  החינוך  רכזת 

האירוע, אודליה גברא, ציינה: "הפעילות 
להשתחרר,  לילדים  מסייעת  הגופנית 
ולשמחתנו הרבה הם נהנו מאוד ושיתפו 
הזה מסייעות  פעילויות מהסוג  פעולה. 
ומקדמות  הלמידה  של  רבים  בתחומים 
מאוד". עוד הוסיפה גברא כי "בכוונתנו 
להרחיב את שיתוף הפעולה עם מכללת 
גבעת וושינגטון גם לגני הטרום חובה". 

חובה,  גני  שישה  פועלים  במועצה 
'שושן'  יבנה,  בקבוצת  'צבעוני'  גן  בהם 
'נרקיס'  גלים,  בניר  'רקפת'  דרום,  בבני 
זכאי  בבן  'רותם'  וושינגטון,  בגבעת 

ו'אורן' בבית גמליאל. 
גברא: "מגיע יישר כוח ענק למכללת 
גבעת וושינגטון ולעומד בראשה, מר יקי 

סעדה, שפינק את ילדי הגנים בארטיקים 
וינקלר,  רחל  לד"ר  תודה  ובכובעים. 
לד"ר  במכללה,  הרך  הגיל  מסלול  ראש 
לד"ר  המכללה,  ראש  סגן  יוגב,  יצחק 
הגופני,  החינוך  מגמת  רכזת  ניצן,  חנה 
הפדגוגית  המדריכה  חדד  דבורה  ולד"ר 
תודתנו  כן,  כמו  הפעולה.  שיתוף  על 
נתונה לכל צוות ההנהלה והסטודנטיות 
הגנים  ילדי  את  שקיבלו  המכללה,  של 
האירוע.  קיום  את  ואפשרו  בלבביות 
להיות  צריך  שהלימוד  מאמינים  אנחנו 
נפלא  מפגש  יצר  האירוע   - מעשי  גם 
נמשיך  ואנחנו  לסטודנטיות  הילדים  בין 
המבורך  הפעולה   שיתוף  את  ונקדם 

במהלך השנה". 

לזכר  טקס  התקיים  זכאי  בן  במושב 
ישראל  במערכות  שנפלו  המושב  בני 
ליבר,   משה  המועצה,  ראש  במעמד 
בן  מושב  סמיה.  טוב  יום  )מיל'(  ואלוף 
במערכות  מבניו  ארבעה  שכל  זכאי 
ישראל - האחרון שבהם הוא עופר ג'רבי, 
בפעילות  שנהרג  הנדסה  פלחה"ן  לוחם 
מבצעית בעזה. בתחילת האירוע שנערך 
בתחנות  המשתתפים  עברו  ביישוב 
חלק  שהינו  הטקס  לנופלים.  ה"יזכור" 
ממסורת רבת שנים, וייחודו בכך שהוא 
ובסיוע  נוער המושב  על טהרת  מאורגן 
והורדת  הצפירה  עם  החל  הקהילה, 
הדגל לחצי התורן על ידי קצינים תושבי 

המושב. 

זיכרון  טקס  נערך  דרום  בני  במושב 
ושירי לוחמים ביוזמת מתנ"ס המועצה. 
האירוע  את  ליוו  כץ  ודני  גביש  עופר 
אוזכרו  שבמהלכם  לוחמים,  שירי  עם 
שמות החללים מיישובי המועצה שנפלו 
במערכות ישראל. ראש המועצה, משה 

"בשיעורי  כי  הערב  במהלך  ציין  ליבר, 
ישראל  מלחמות  על  מלמדים  המולדת 
הניסים  על  וגם  הקרבות,  וסיפורי 
שנעשו לאבותינו ולנו. אבל יום הזיכרון 
איננו יום מורשת קרב, אלא יום שבו אנו 
מרשים לעצמנו לכאוב ואולי בכך להקל 
על  הרובצת  הכאב  מעמסת  את  במעט 
השנה.  ימות  בכל  השכולות  המשפחות 
לימי  זקוקות  לא  הנופלים  משפחות 
צרוב  אהובם  שזיכרון  משום  זיכרון 
לימי  שזקוקים  אלה  אנחנו  בליבם. 
הזיכרון. לדעת לעצור את מרוץ החיים, 
חברים  לאותם  ולהודות  ראש  להרכין 
החיים  את  להמשיך  לנו  ציוו  שבמותם 

שלנו בארץ האהובה עלינו". 
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בעצרת  השתתפו  תושבים  כאלפיים 
הזיכרון  יום  בערב  שהתקיימה  זיכרון 
במושב  העדות  בבית  ולגבורה  לשואה 
בני  היוצא  הרמטכ"ל  במעמד  גלים  ניר 
גנץ, אשר הינו בן למשפחת ניצולי שואה. 
את הטקס בהנחיית,  אמילי עמרוסי, ליוו 
הציור  אמנית  לצד  אפללו,  קובי  הזמר, 
בחול אילנה יהב. כמו כן, השתתפו בו ראש 
העדות  בית  מנכ"ל  ליבר,  משה  המועצה 
הרב  גלים  ניר  מושב  רב  בריח,  אריאל 
צבי ארנון, חזן ניר גלים ישראל גולדברגר 
וראשי מועצת חבל יבנה לשעבר אליעזר 
)ביני( ביננפלד ושרגא שמר - ניצול שואה 

וממייסדי מושב ניר גלים.
"נכיר  גנץ:  אמר  בעצרת  דבריו  במהלך 
אלה  והמשתקמים,  השורדים  בגבורת 
והגם  ונפש,  קומה  זקפו  קמו,  שמעפר 
שלא יכלו ולא רצו למחוק את הכאב, אזרו 
המעשה  את  מבראשית  להתחיל  כוחות 
האישי, המשפחתי, החברתי והלאומי. רק 
לצד  ומדינית  צבאית  עוצמה  של  שילוב 
חוסן אישי וערכי, לאומי וחברתי, יהווה את 
הקונסטרוקטיבית  לתקומה  הנצח  בסיס 

של עם ישראל בארצו".  
להורים  בן  ליבר,  משה  המועצה,  ראש 
מביטים  "אנו  ציין:  שואה,  ניצולי 

משפחות,  הקמתם  כיצד  בהערכה 
משפחה  להקים  נאלצים  כשחלקכם 
המאבק  את  מפנימים  אנו  מחדש. 
הקשה מכל – ללמוד לחיות עם העבר, 
וחלקם לא  עם הסיפורים שלא סופרו 
האשמה  תחושות  עם  לעולם,  יסופרו 
ההבנה  אי  ועם  שם  שנותרו  אלה  על 
למה מכולם דווקא אני נותרתי בחיים". 
בריח,   אריאל  העדות',   'בית  מנכ"ל 
ציין בדבריו כי "אנו רואים חובה לקיים 
את צוואתם של ששת מיליוני היהודים 
הזיכרון  הנחלת  של  חובה  שנרצחו, 

לדורות הבאים".  

"להכיר בגבורת השורדים והמשתקמים"
דברי הרמטכ"ל לשעבר,  בני גנץ,  בעצרת זיכרון שהתקיימה בערב יום הזיכרון 

לשואה ולגבורה בבית העדות בניר גלים

ההוצאות 
בשנת 2014

שכר רווחה
1%
805

פעולות רווחה
6%

3,110

פעולות כלליות
36%

18,168

שכר כללי
11%

5,693

334

 הוצאות מימון
1%

פרעון מלוות
1%
384

 פעולות חינוך
34%

16,936

שכר חינוך
10%

4,927

סה”כ: 50,357  

משרדים אחרים
0%
85

 משרד החינוך
31%
15,544

משרד הרווחה
5%

2,502 מענק כללי
3%

2,877

הכנסות עצמאיות
58%

29,393

סה”כ: 50,401  

ההכנסות 
בשנת 2014
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מועצה ירוקה
ראיון מיוחד עם גדי סימון, רכז קיימות במתנ"ס חבל יבנה

מה ה'אני מאמין' שלך?  
נתפסת  שקיימות  מאמין  "אני 
הטבע.  ואוצרות  הסביבה  על  כשמירה 
אבל יחד עם זאת אני רואה חשיבות רבה 
ולקשר של אנשים לסביבה  לחיבור  גם 
במשמעות  כמרכיב  הרחב,  במובנה 
ובזהות של התושבים. אגב, בכובע נוסף 

אני מרכז את נושא המיחזור במועצה".
מה כולל פועלך במסגרת התפקיד? 

עדיין  שאני  אציין  ההגינות  "למען 
בשלב הלמידה של התפקיד. עם תחילת 
הנעשית  יפה  פעילות  גיליתי  עבודתי 
הכרה  של  תהליך  שעברו  הילדים  בגני 
על ידי משרד החינוך כ'גנים ירוקים' וכן 

פעילות מבורכת בבית הספר עמיחי". 
ארוכה  רשימה  בדבריו  מציין  סימון 
הפועל  אל  שיוצאות  ירוקות  יוזמות  של 
במועצה. "לאורך מסלול הריצה בצעדת 
המספרות  תחנות  מיקמנו  יבנה,  חבל 
ומוסדות  החבל  יישובי  של  סיפורם  את 
החינוך שבתחום המועצה. איסוף החומר 
ביישובים  הוועדים  ראשי  בעזרת  נעשה 
לפנייה  שנענו  רבים  תושבים  ובאדיבות 

לספר על יישובם", הוא מציין. 
גם  שותף  סימון  תפקידו  במסגרת 
היסודי.  הספר  בבית  שונים  לפרויקטים 
"במסגרת יוזמה חדשה התארגנה שכבת 
ספסלים  הכנת  של  לפרויקט  ה'  כיתות 
בשבוע  בנוסף,  ממוחזרים.  מחומרים 
המועצה  ילדי  קייטנת  של  הראשון 

אחד  בהדרכת  הישרדות,  שבוע  התקיים 
המומחים הטובים בארץ בתחום. במסגרת 
כיצד  ולמדו  הכירו  התלמידים  זה  שבוע 
הקיימים.  באמצעים  בשטח  להסתדר 
כמו כן, מערכת החינוך החברתי בקבוצת 
גינה  הקיבוץ  במרכז  להקים  רוצה  יבנה 
אשר  השמיטה(,  שנת  )אחרי  קהילתית 

בהקמתה אני לוקח חלק".
בתחום  בהובלתך  פרויקטים  לגבי  ומה 

הקיימות?
על  גדולים  פרויקטים  מספר  "ישנם 
קהילתיות  גינות  הקמת  ביניהם  הפרק, 
בבית  ירוק  לחינוך  פרויקט  הילדים,  בגני 
הספר היסודי עמיח"י, העלאת המודעות 
מוסיף  סימון  ועוד".  עצים  על  לשמירה 
שבחודשים הקרובים מתוכננים ימי שיא. 
ירוק  הפנינג  לקיים  מתכוונים  "אנחנו 
הרכזת  עם  בתיאום  קהילתית  ופעילות 

הקהילתית".
תושבי  של  המודעות  מידת  מהי 

המועצה לסוגיית איכות הסביבה?
לצרכי  התושבים  של  "המודעות 
הסביבה גבוהה מאוד. ברור לי שכל תושב 
מעדיף לגור בסביבה נעימה, נוחה ונקייה. 
הוא  לציין  יכול  אני  אותו  היחיד  המדד 
באיגוד  האחרות  לרשויות  שבהשוואה 
יבנה-אשדוד,  ערים איכות הסביבה חבל 
אנחנו במקום השלישי בכמויות המיחזור 
ולהשתפר  להתקדם  שואפים  ואנחנו 

בתחום זה".

אילו יוזמות 'ירוקות' יש במועצה? 
יוזמות  מספר  יש  הרבה  "לשמחתי 
איכות  על  שמירה  למען  תושבים  של 
שתי  ישנן  לדוגמא,  כך  הסביבה. 
קבוצות פייסבוק המקיימות שוק "קח–
עיצבו  זכאי  בן  ובמושב  וירטואלי,  תן" 
מכלים יפים לאיסוף גזם ממכלי מתכת 
ישנים. בנוסף, ישנן יוזמות של שמירה 
ממליץ  שאני  פעילות   – נקי  יישוב  על 
לציין  גם  חשוב  תושב.  לכל  עליה 
עמדות  את  לשדרג  צפויה  שהמועצה 
המחזור היישוביות עם המעבר להסכם 

עם תאגיד ת.מ.י.ר". 
לסיכום – איזה טיפים יש לך לתושבי 

החבל לשמירה על סביבה נקייה? 
תחום  את  לחזק  יכול  תושב  "כל 
פעולות  באמצעות  בסביבתו  הקיימות 
מרבי  שימוש  דוגמת  פשוטות, 
באופניים בתחומי היישוב. שנית, חשוב 
להקפיד על שימוש בקופסאות קרטון 
בשקיות  במקום  פעמיות  רב  ושקיות 
ניילון. תושבים גם יכולים ליזום הקמת 
השמיטה  שנת  לאחר  קהילתיות  גינות 
דבר  ביתי.  בקומפוסטר  ושימוש 
אמצעי  ניצול  כמובן  הוא  נוסף  חשוב 
החברתיות  והרשתות  התקשורת 
לשדרוג הקיימות - החלפת מוצרים, יד 
שניה, שוק 'קח-תן', נסיעות משותפות 
הרכבים  כמות  את  לצמצם  מנת  על 

בכבישים ועוד". 

גדי סימון )56(, חבר קבוצת יבנה, נשוי לאביבה, אב ל-6 ילדים וסב ל-3 נכדים. סימון, אשר החל לפני 
מספר חודשים בתפקידו כרכז קיימות במועצה, הוא בוגר תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל ויהדות, 
הסוגים  מכל  בטיולים  הארץ,  באהבת  ביטוי  לידי  בא  לסביבה  חיבורו  סביבתי.  בחינוך  שני  ותואר 
אליהם הוא אוהב לצאת וחיבתו לציפורים וסיורים בעקבותן. "אני אוהב בעלי חיים, לשחות ומשתדל 

להקדיש זמן ללימוד תורה", הוא מעיד על עצמו.
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עם  יחד  עמיח"י,  ספר  בית  תלמידי 
ספר  מבתי  תלמידים  עשרות  עוד 
ליווי  בתהליכי  הנמצאים  נוספים 
קיימות,  חינוך  תהליכי  של  והטמעה 
שינוי  בנושא  שעסק  באירוע  השתתפו 
דפוסי צריכה ובמהלכו התלמידים למדו 
אנרגיה,  על  בדגש  הצריכה  תרבות  על 
פסולת ויכולתה של קבוצה להוביל שינוי. 
האירוע החל בקבלת פנים מיוחדת שבה 
פני  את  קיבלה  וססגונית  ירוקה  דמות 
טהרת  על  קרקס  בשעשועי  התלמידים 
הפחתת  על  איתם  ושוחחה  הקיימות, 
חד  ובכלים  פלסטיק  בשקיות  שימוש 

פעמיים. 

מרתק  לימודי  למסע  יצאו  התלמידים 
את  חקרו  במסגרתו  אנרגיה  בנושא 
עכבישים  תחרות  ערכו  השמש,  אנרגיית 
חוזר  בשימוש  שילוט  הכינו  סולאריים, 
פעילות  ועברו  מגדלת,  זכוכית  בעזרת 
חלק ממארג  כולנו  כי  למדו  ODT שבה 
אחד גדול. דגש מיוחד ניתן במפגש זה על 
והקבוצות  הספר,  בתי  בין  וחיבור  הכרות 
אף הכינו והעבירו פעילויות זו לזו. לסיום,  
חדשה  בהופעה  הכנס  משתתפי  כל  צפו 
במיוחד  שהופקה  ירוק"  "תיפוף  של 

לאירוע והושקה בפעם הראשונה.
סביבה  לאיכות  ערים  איגוד  מנכ"לית 
רוזן,  ענת  ד"ר  יבנה,  חבל   - אשדוד 

ומוביל את תהליכי  שהצוות שלה מלווה 
השנה  "הכנס  כי  ציינה  לקיימות,  החינוך 
היה מוצלח במיוחד ואין ספק כי אנו גאים 
להיות חלק מתהליך משמעותי שמצמיח 
כבר היום מנהיגים צעירים שחושבים על 

הסביבה". 
האיגוד,  של  וההסברה  החינוך  רכזת 
לכל השותפים  להודות  ביקשה  יגר,  מרב 
לתהליך  שסייעו  הרבים  ולאנשים 
בית  לצוות  ובמיוחד  האירוע  ולהפקת 
היוצא  המתנ"ס  למנהל  עמיח"י,  הספר 
סימון  גדי  הקיימות  לרכז  גדנקן,  הוד 
והחינוך  החווה  מהמועצה,  ולצוותים 

באיגוד ערים. 

מפגש מועצות ירוקות
לאחרונה התקיים המפגש המסורתי של קבוצות המנהיגות הירוקות )מועצות ירוקות( הפועלות 

בליווי איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד - חבל יבנה, בהשתתפות תלמידי בית ספר עמיח"י

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

 תקציבהכנסות
2014

 ביצוע
2014

 ביצוע%
2013

%

56 27,146 58 29,393 28,727 הכנסות עצמיות

31 3114,790 14,94015,544השתת’ משרד  החינוך

6 2,960 5 2,5902,502השתת’ משרד הרווחה

- 130 - 85 112 משרדי ממשלה אחרים

7 3,142 6 2,6312,877 מענק כללי ואחר

100 10048,168 49,00050,401 סהכ

 תקציבהוצאות
2014

 ביצוע
2014

 ביצוע%
2013

%

10 114,737 5,694 5,756משכורת ושכר כללי

36 17,323 36 17,52218,167 פעולות אחרות

10 4,950 10 4,927 4,919שכר חינוך

33 3415,962 16,936 16,209פעולות חינוך

2 735  2 805 810 שכר רווחה

7 3,557 3,110 3,0713,110פעולות רווחה

1 325 1 334 327 מימון

1 493 )3,104( 384 386 פרעון מלוות

100 10048,082 50,357 49,000סהכ

- 86 - 44 - עודף השנה

 מספר
התושבים

 שטח5,301 
שיפוט

 35,000

 מספר
משקי בית

 דירוג1,831
סוציואקונומי

 7

דוח גבייה וחייבים - ארנונה

               20142013

1,3632,430יתרת חוב לתחילת השנה

23,75922,556 חיוב השנה

)1,024()1,165(הנחות ופטורים שנתנו

23,962 23,957סך לגבייה

)22,599()22,239( גבייה בשנת הדוח

1,363 1,718 יתרת חוב לסוף השנה

55%76%אחוז גביה מהפיגורים

96%97%אחוז גביה מהשוטף

93%94%יחס הגביה לחוב הכולל

34 35 ממוצע ארנונה למגורים למ”ר

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
) הנתונים הכספיים באלפי ש”ח (

מאזן

20142013נכסים

8,7638,743רכוש שוטף

35,955 30,748השקעות

 השקעות לכסוי קרנות
מתוקצבות

153

 

 182

 גרעון מצטבר
בתקציב הרגיל

 - -

- - גרעון סופי בתקציב הבלתי רגיל

- - גרעונות זמניים נטו בתב”רים

39,66444,880 סה”כ

20142013התחייבויות

7,567 8,542 התחייבויות שוטפות

27,25527,674קרן לעבודות פיתוח

182 153 קרנות מתוקצבות

2201,176עודף מצטבר בתקציב הרגיל

3,4948,281עודפים זמניים נטו בתב”ר

44,880 39,664סה”כ

דוח גבייה וחייבים - ארנונה

20132012

2,430 1,363 יתרת חוב לתחילת השנה

22,556 23,759 חיוב השנה

)1,024()1,165(הנחות ופטורים שנתנו

23,962 23,957 סך לגבייה

)22,599()22,239(גבייה בשנת הדוח

1,363 1,718 יתרת חוב לסוף השנה

55%76%אחוז גביה מהפיגורים

96%97%אחוז גביה מהשוטף

93%94%יחס הגביה לחוב הכולל

34 35 ממוצע ארנונה למגורים למ”ר

20132012

- - %  )העודף ( השוטף מההכנסה

%0%2% העודף הנצבר מההכנסה

%2%3%עומס המלוות מההכנסה

%17%16%סך ההתחיבויות מההכנסה

9,338 9,500 הוצאה ממוצעת לנפש

58 59 מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

20142013

4,313 8,281 עודף ) גרעון ( זמני לתחילת השנה

12,079 5,709 תקבולים במהלך השנה

8,111 10,496 תשלומים במהלך השנה

8,281 3,494 עודף ) גרעון ( זמני לסוף השנה

)*( נכון לאוקטובר 2014.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

20142013

1,462 1,138 עומס מלוות לסוף השנה



16 | מקצות החבל | ראש השנה תשע”ו

מה ה'אני מאמין' שלך?  
חבל  במתנ"ס  בתפקיד  שנים   4 "אני 
צריך  שהמתנ"ס  מאמינה  ואני  יבנה, 
הצרכים  מירב  את  לתושבים  לספק 
חיים  אנו  והחברה.  התרבות  בתחום 
אך  תרבות,  הרבה  בה  שיש  במדינה 
)כמו  הדתי  לצרכן  מתאימה  לא  רובה 
הצגות לא מתאימות(. רק אם הצרכנים 
להביא  יוכלו  הם  יחד,  יחברו  הדתיים 
לעצמם אירועים שמתאימים להם. אם 
יישובי החבל יתאחדו, הם יוכלו להביא 

ערבי תרבות מתאימים". 
תפקידך  במסגרת  עושה  את  מה 

במחלקת התרבות? 
תרבות  על  אחראית  אני  היתר  "בין 
ילדים ומבוגרים, תרבות תורנית וכן 'קרן 
קרב' וסל תרבות בתוך גני הילדים. יש 
לי שאיפה לחבר בין היישובים השונים. 
אני רוצה גם להקים פורומים לתחומים 
שונים, כמו פורום של אמנים ויוצרים, 
בכל  קהילתיות  תכניות  לפתח  וכמובן 
שכבות הגיל - ערבי שירה, ערבי נשים, 

טיולים מיוחדים".
בתחום  מובילה  את  פרויקטים  איזה 

עיסוקך?
שקשורים  פרויקטים  מגוון  "יש 
למשל,  פועלת.  אני  בה  במחלקה 
הילדים  בגני  העשרה  תכניות  הפעלת 

טבע,  שונים:  בנושאים  קרב  קרן  דרך 
בנוסף,  שח-מט.  תאטרון,  מוסיקה, 
הילדים  בגני  תרבות  סל  הפעלת 
והמחול.  המוסיקה  התאטרון,  בתחומי 
ומופעים,  הצגות  תורניות,  תכניות  וכן 
שעת  לילדים,  הצהרים  אחר  פעילויות 
סיפור, הצגות לחגי ישראל, תכנית מנויי 
במוסיקה,  פעילויות  הפנינגים,  הצגות, 
באיכות הסביבה ועוד לגילאי 3 ומעלה". 
מנגישים  אנחנו  המבוגרים  "בתחום 
סרטים,  זמר,  ערבי  טיולים,  הרצאות, 
אנו  זאת  ולצד  ועוד.  הצגות  מופעים, 
תורנית  תרבות  פעילויות  גם  מקיימים 
זמר,  אירועי  מופעים,  שכוללות 
לבר/בת  תכניות  סדנאות,  הרצאות, 

מצווה, ערבי נשים ועוד". 
תושבי  עם  האינטראקציה  על  ספרי 

המועצה? 
"אני מרגישה שיש לי קשר טוב מאוד 
עם תושבי המועצה. כשהגעתי הייתי די 
'שקופה', אבל זה השתנה במהרה והיום 
להם  ויודעים שיש  אותי  מכירים  כולם 
התרבות.  בתחום  סוגייה  לכל  כתובת 
ומבקשים  איתי  מתייעצים  תושבים 
השונים.  התרבות  בתחומי  רעיונות 
הילדים  את  לפגוש  נרגשת  תמיד  אני 
ענת  'הנה  ואומרים:  עלי  שמצביעים 

מההצגות'".

בתחום  לעתיד  התכניות  מה 
התרבות?  

הפרק  על  פרוייקטים  מספר  "יש 
הבאת  נודד,  זמר  מועדון  פתיחת  כמו 
מועדון הסרט הטוב ומרצים מן השורה 
התושבים  את  מזמינה  אני  ועוד. 
האינטרנט,  באתר  העת  כל  להתעדכן 
הוואטסאפ,  בקבוצות  בפייסבוק, 

בלוחות המודעות ובמידעונים".
שבאות  מעניינות  יוזמות  על  ספרי 

מהשטח?  
באים  שתושבים  שמחה  מאד  "אני 
תכנית  בונים  אנחנו  וביחד  רעיון  עם 
מהשטח  צומח  כשהאירוע  שלמה. 
חבר  כי  להגיע,  מאמצים  יותר  נעשים 
אישית.  מחויבות  ויש  חבר  מביא 
תמיד  לא  אירוע  מביא  כשהמתנ"ס 
לפני  למשל,  מחויבות.  תחושת  ישנה 
של  ביוזמה  אומנים  יריד  התקיים  פסח 

שתי נשים מבית גמליאל והיה נפלא".
היא  שתרבות  פעם  אמר  "קוטלר 
אותה שלמות מורכבת של ידע, אמונה, 
וכל אותם  אומנות, מוסר, חוק, מנהגים 
רוכש  שהאדם  וההרגלים  הכישרונות 
אני  מהחברה.  חלק  בהיותו  אותם 
מאמינה שזה תפקידי, ובכל הפעילויות 
אני משתדלת שתתקיים אותה שלמות", 

מסכמת יעקב.

תרבות בונה קהילה
ראיון עם ענת יעקב - רכזת תרבות במתנ"ס

ענת יעקב, חברת היישוב "באר גנים", נשואה לאליעזר, אימא ל-6 ילדים וסבתא ל-4 נכדים. 
יעקב, שבשנים האחרונות פועלת כרכזת תרבות במתנ"ס, בוגרת תואר ראשון במנהל עסקים 
"בשנים  באומנויות.  עיסוק  הוא  המרכזי  ותחביבה  ומגדר,  ביהדות  באומנות  שני  ותואר 

האחרונות אני מתמקדת בעיקר בפסיפס", היא מספרת. 
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וניר  יבנה  מקבוצת  תושבים  כ-200 
תורה  ספר  בהכנסת  השתתפו  גלים 
בן  ז"ל,  שלום  בר  יעקב  של  לזכרו 
קבוצת יבנה שנפטר אשתקד ממחלת 

הסרטן. 
האירוע החל בטקס כתיבת אותיות 
משפחה  בני  בהשתתפות  אחרונות 
המשיכו  ולאחריו  נוספים,  ומכובדים 
ריקודים  בתהלוכת  המשתתפים 
בהובלת  תורה  ספרי  נושאים   כשהם 
טקס  "היה  בקר.  אלכס  הקיבוץ,  חזן 
מרגש", ציינה אחת מבנות המשפחה, 

אהוב  היה  שלנו  "יעקב  כי  והוסיפה 
ובני  חבריו  משפחתו,  בקרב  מאוד 
והיווה  לכולם  עזר  תמיד  הקיבוץ, 

דמות מופת עבור הסובבים אותו". 
טקס  התקיים  האירוע  בהמשך 
בהשתתפות  משותפת  וארוחה  זיכרון 
הקיבוץ  וחברי  יעקב  של  כיתתו  בני 
ומושב ניר גלים. הכנסת הספר נערכה 
הבכור  הבן  אליעזר,  של  ביוזמתו 
מהודר  והוא  שלום,  בר  למשפחת 
מתאים  ואף  מוכספות  באותיות 
לנשיאה והובלה. הספר מצטרף לספר 
תורה קודם שהמשפחה הכניסה לפני 
בר  מאיר  אביהם,  לזכר  שנים  כשבע 

שלום ז"ל.

האחרונים  החודשים  במהלך 
סדנת  גלים  ניר  במושב  התקיימה 
'צילום בגיל' בהשתתפות ניצולי שואה 
נערכה  הסדנא  השלישי.  הגיל  בני 
שאף  מור,  הראל  סיגל  של  בהנחייתן 
מדריכת  התכנית,  את  והפיקה  יזמה 
רונית  והסופרת  אליסיה שחף  הצילום 
קרן. בנוסף, ליוותה את הסדנא העובדת 
מהמחלקה  גולה,  אברו  הסוציאלית, 

לשירותים חברתיים.
למשתתפים  לספק  נועדה  "הסדנא 
טכניקות  באמצעות  להבעה  אמצעי 
של צילום", מסבירה מנהלת המחלקה 
אהרוני.  אורלי  חברתיים,  לשירותים 
"אנו מאפשרים למשתתפים לצלם את 
כך  ובאמצעות  האישיות  חוויותיהם 

להתמודד עם זיכרונותיהם".  
אברו  גולה, עובדת סוציאלית שליוותה 
"משתתפי  מוסיפה:  הקבוצה,  את 
הסדנא, רובם ככולם ניצולי שואה, יצאו 

למסע צילום ייחודי בעקבות סיפוריהם 
האישיים. המשתתפים התנסו באומנות 
הצילום ככלי לביטוי רגשות ולהעברת 
ויזואליים  באמצעים  האישי  הסיפור 
יצאו  אף  הקורס  במהלך  ואומנותיים". 
 - לימודיים  סיורים  לשני  המשתתפים 
ובמוזיאון לזכר  בנימין  נחלת  במדרחוב 
ויוון.  סלוניקי  יוצאי  השואה  ניצולי 
"הקורס היה משמעותי וחווית הלימוד 
מסכמת  ממרגשת",  פחות  לא  הייתה 

אברו.
אונגר  אסתר  המשתתפות,  אחת 

בעצמי  "נזכרתי  מספרת:  )מוגדי(, 
שלפני עשרות שנים, אז אהבתי מאוד  
והסדנא  רבות  שנים  עברו  מאז  לצלם. 
בי מחדש את האהבה לצילום.  עוררה 
מאוד  ופתוחה  נעימה  הייתה  האווירה 
מהנות  היו  ליישוב  מחוץ  והנסיעות 

ומרעננות". 
בסדנא,  נוספת  משתתפת  וייס,  מזל 
מתבגרים,  שאנחנו  "ככל  מוסיפה: 
לעולם.  ונחשפים  יוצאים  פחות  אנחנו 
המפגשים עוררו מחדש את הסקרנות 
ולהיחשף  להתבטא  לי  ואפשרו  שלי 
של  והמגוונות  השונות  המבט  לזוויות 
שינוי  היוו  לסיורים  הנסיעות  החברים. 

אווירה מרענן". 
משתתף  כל  בחר  הסדנא  בסיום 
סיפורו  את  המבטאת  אחת  תמונה 
האישי, ובקרוב יוגדלו התמונות ויוצגו 
בבית  שתוצג  צילומים  בתערוכת 

העדות ותהיה פתוחה לקהל הרחב.

הכנסת ספר תורה לזכר יעקב בר שלום ז"ל

ניצולים מצלמים זיכרונות
ניצולי שואה השתתפו בסדנת  צילום ייחודית לגיל השלישי ויציגו בקרוב תערוכת צילומים בבית העדות

אפליקציית המועצה:
תושבים רבים הורידו למכשירי הסמארטפון 

שלהם את אפליקציית המועצה. תושבים שטרם 
עשו זאת מוזמנים לעשות כן. האפליקציה זמינה 

 .google play -ו app store -ב

פינת הקקטוסים: 
אליקים איטלי תפס 

בעדשת המצלמה את גן 
הקקטוסים בקבוצת יבנה.
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מורכבת,  משימה  הוא  ילדים  גידול 
על אחת כמה וכמה כשמדובר באתגרים 
צרכים  בעל  ילד  של  לגידולו  הנלווים 
לשירותים  המחלקה  לכן,  מיוחדים. 
החליטה  יבנה  חבל  במועצת  חברתיים 
לאימהות  נופש  סדנת  לאחרונה  ליזום 
לילדים בעלי צרכים מיוחדים. "השגרה 
לנו  חשוב  היה  ולכן  ושוחקת,  תובענית 
צרכים  עם  לילדים  לאימהות  לאפשר 
שבמהלכם  הפוגה,  ימי  מספר  מיוחדים 
ינוחו  מקצועי,  וידע  תמיכה  יקבלו 
מחודשים",  בכוחות  לביתן  וישובו 
לשירותים  המחלקה  מנהלת  מסבירה 

חברתיים במועצה, אורלי אהרוני. 
הכפפה  את  הרימה  כחודשיים  לפני 
סביון,  ענת  הסוציאלית,  העובדת 
הצרכים  נושא  כרכזת  המשמשת 
גייסה  סביון  במועצה.  המיוחדים 
וגדרות  שורק  נחל  ממועצות  שותפים 
הפיקה  האימהות  נציגות  עם  וביחד 

בהרצליה.  הויס  בבית  נופש  סדנת 
לילדים  אימהות   15 השתתפו  בסדנא 
בעלי צרכים מיוחדים, מתוכן 5 אימהות 
לא  היה  הנשים  "גיוס  יבנה.  מחבל 
חששו  "חלקן  סביון,  סיפרה  פשוט", 
ברגע  השתתפותן  את  שביטלו  אף  והיו 

האחרון". 
ימים  כשלושה  שנמשכה  הסדנא 
כלים  בהקניית  היתר  בין  עסקה 
של  במציאות  להתמודדות  אופרטיביים 
חיזוק  מיוחדים,  צרכים  עם  ילד  גידול 
מיומנויות הוריות, חיזוק יכולות אישיות 
לביטוי  אפשרויות  וזיהוי  ובינאישיות 
ולהגשמה עצמית. סביון: "היה לנו חשוב 
תחושת  להן  ולהעניק  באימהות  לתמוך 

שייכות וביטחון". 
בעלת  הייתה  שהתגבשה  הקבוצה 
גדולה  שונות  "הייתה  מגוונים.  מאפיינים 
הילדים  של  המיוחדים  הצרכים  בסוגי 
שרירים,  ניוון  גדילה,  תסמונת  שכללו 

תסמונת  וריכוז,  קשב  הפרעות  אוטיזם, 
לקות  שונות,  פיזיות  תסמונות  דאון, 
ראייה ועוד", מפרטת סביון. עוד הוסיפה 
כי "חלק מהמשתתפות היו דתיות וחלקן 
באופן  לעין  ניכר  היה  והשוני  חילוניות, 
מידי.  מהר מאד נפלו המחיצות והנושא 
המשותף שלשמו הגיעו הנשים יצר מפגש 
קשרים  נוצרו  לקרבה.  ורצון  כבוד  של 
חמים בין חברות הקבוצה, ומרביתן העידו 
שהמפגש העשיר אותן מבחינת שותפות 
הגורל, קבלת כוחות האחת מהשנייה, וכן 
בהעברת האינפורמציה הרצויה בתחום".

הסדנא  את  סיכמה  האימהות  אחת 
הייתה משימה  "היציאה מהבית  ואמרה: 
להשאיר  קשה  לי  והיה  עבורי,  קשה 
היציאה  אבל   הילדים.  כל  עם  בעלי  את 
מהבית  שחרור  עבורי  היוותה  לסדנא 
המפגש  התובעני.  מהיומיום  והתנתקות 
למרות  מאוד  מפרה  היה  האימהות  עם 

שכל אחת באה ממקום אחר". 

נופש לאימהות לילדים בעלי צרכים מיוחדים
לאחרונה התקיימה סדנת נופש לאימהות לילדים בעלי צרכים מיוחדים. אחת המשתתפות: 

"היציאה לסדנא אפשרה התנתקות מהיומיום התובעני"

מוכנות  סדנת  התקיימה  לאחרונה 
הילדים  כלל  בהשתתפות  א'  לכיתה 
זכאי.  בן  ממושב  א'  לכיתה  העולים 
החינוך  ועדת  ביוזמת  נערכה  הסדנא 
ובתמיכה  רז  סטאר  בהובלת  זכאי  בבן 
בראשו,  והעומד  המקומי  הוועד  של 
הילדים  הסדנא  במהלך  גואטה.  אורי 
אותם  המכינה  לימוד  לשיטת  נחשפו 
עזרי  וכוללת  ספרית  הבית  ללמידה 
ומיומנויות  ידע  ונרכשו  שונים,  למידה 
ההורים  וחשבון.  כתיבה  קריאה, 
מדי  לסדנא  הגיעו  הילדים  כי  דיווחו 
למידה,  חדוות  ניכרה  וכי  יום בשמחה, 
הילדים.  של  אישית  העצמה  תוך 

א'  "השתתפות התלמידים בסדנא מאפשרת להם לחוות את המעבר לכיתה 
כחוויה נעימה ומרגשת. העובדה ש-100% מפוטנציאל הילדים העולים לכיתה 
א' השתתפו בכל ימי הסדנא מעידה על רמת שביעות הרצון הגבוהה", מסבירה 
הגורמים  לכל  "אני מודה  ד"ר רבקה טאוב.  מנהלת מחלקת החינוך במועצה, 
על שיתוף הפעולה למען הילדים, ובראשם לראש המועצה משה ליבר, לוועד 

המקומי, למתנ"ס ומחלקת הרווחה, וכמובן לכם, הורים יקרים". 

פקח חדש במועצה: שלום כיתה א'

תפקידו  את  החל  דביר  שלמה 
החדש כפקח במועצה. זאת לאחר 
רבות  פניות  התקבלו  שבמועצה 
על  וותיקים  צעירים  מתושבים 
השגחה  ללא  שמשוטטים  כלבים 
שונות.  להפרעות  לגרום  ועלולים 
תייצר  חדש  פקח  של  קליטתו 
חיים  סביבת  התושבים  עבור 
ובטוחים.  נעימים  ציבורי  ומרחב 
ומשימותיו  רבים  תחומי אחריותו 
שאיכות  לדאוג  ועיקרן  מגוונות, 
תיפגע.  לא  חלילה  התושבים  חיי 
שלמה  מסייר  תפקידו  במסגרת 
ביישובי המועצה, ובין היתר אוכף 
כלבים  של  בעניינם  הכללים  את 
המשוטטים ללא השגחה. כמו כן, 
הוא מטפל במפגעים, דליפות ביוב 
ברשות  המושלכת  פסולת  ומים, 
על  שמירה  רעש,  מפגעי  הרבים, 

הסדר והניקיון ועוד.
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במיוחד  ומושקע  חגיגי  קונצרט 
האקדמית  במכללה  לאחרונה  התקיים 
סיום  לציון  וושינגטון  גבעת  לחינוך 
למוזיקה  החוג  של  הראשונה  השנה 
שתי  עמדו  הערב  במרכז  במכללה. 
החוג  תזמורת  של  סוחפות  הופעות 
למוזיקה בניצוחו של  מיכאל קלינגהופר 
ושל מקהלת הגברים של החוג למוזיקה 

בניצוחו של אהרן חרל"פ. 
פתוח  שהיה  המרשים,  לקונצרט 
אנשים  מאות  הגיעו  הרחב,  לקהל 
האולם  את  שמילאו  הארץ  רחבי  מכל 
ראש  השתתפו  באירוע  ויציעיו. 
הנהלת  וחברי  ליבר,  משה  המועצה, 
המועצה, נשיא המכללה, פרופ' שלמה 
מרגל, ורעייתו, מנכ"ל קריית החינוך יקי 
סעדה ורעייתו, משנה לנשיא המכללה, 
הארצית  המפקחת  טוויטו,  יעקב  ד"ר 
איילה  החמ"ד,  מטעם  המוזיקה  של 
והמנהלי  הסגל האקדמי  חברי  רייכרט, 
במכללה, סטודנטים ובני משפחותיהם. 
שהציגו  החוג  של  לסטודנטים  בנוסף 
השתתפו  במיוחד,  מרשימות  יכולות 
ובכללם  מהחוג,  מרצים  גם  בתזמורת 

מוזיקאים מובילים בארץ ובעולם. 
העלאת  לרגל  מאוד  נרגשים  "אנו 
למוזיקה  החוג  של  הראשון  הקונצרט 
במכללת גבעת וושינגטון, ובמשך שנה 
שלמה התכוננו לרגע הזה", אמרה ד"ר 
להוראת  החוג  ראש  פורטוביץ,  עדינה 

החוג  על  המנצחת  בקבוצות  הנגינה 
להקנות  נועד  הייחודי  "החוג  למוזיקה. 
כמוזיקאים  רחבה  השכלה  לסטודנטים 
הנגינה  לתרבות  לתרום  אותם  ולהכין 
פורמליות  במסגרות  החינוך,  במערכת 
להוראת  המסלול  פורמליות.  ובלתי 
לסטודנטים  פונה  בקבוצות  הנגינה 
כנגנים,   עצמם  את  לקדם  המעוניינים 
בד בבד עם רכישת מיומנויות בהוראה 
ולהכשירם  אינסטרומנטלית קבוצתית, 
האהוב  בתחום  חינוכיים  לתפקידים 
עליהם. אני מודה לכל הצוות המופלא 
קונצרט  ויצירת  החוג  בהקמת  שסייע 

סיום השנה". 
וושינגטון  גבעת  החינוך  "קריית 
האחרונות  בשנים  רבות  השקיעה 
ואנו  במגזר  האמנויות  תחומי  לפיתוח 
רואים דרישה הולכת וגוברת בתחומים 
החינוך  קריית  מנכ"ל  הסביר  אלה", 
"המסלול  סעדה,  יקי  וושינגטון  גבעת 
בקבוצות  הנגינה  בהוראת  לתואר 

לאמנויות,  הקמפוס  בתוך  ממוקם 
הכולל מגוון מסגרות. בקמפוס זה פועל 
הגבוה  הספר  בית  "מזמור"-  בהצלחה 
הגבוה  הספר  בית  "פרדס"-  למוזיקה, 
נפתחה השנה  ובנוסף  חזותית  לאמנות 
לאמנויות,  "הללי"-אולפנה  בקמפוס 
ללימודי  במסלולים  בנות  הקולטת 
וקולנוע.  מחול  אומנות,  מוזיקה, 
הקמפוס יוצר אווירה מיוחדת לשיתוף 
פעולה והפרייה הדדית, כשכל הגורמים 
עובדים במטרה ברורה להכשיר עתודה 
כל  מוזיקאים מצטיינים, התורמים  של 
החיים  להעשרת  נפשו  אוות  לפי  אחד 

המוזיקליים בחברה הישראלית".
הנגינה  להוראת  המסלול  "תכנית 
בקבוצות שואפת לגדל דור של מנהיגים, 
בקבוצות  הנגינה  בתרומת  המכירים 
התלמיד,  של  ההוליסטית  להתפתחות 
להווי הבית ספרי ולפיתוח קשרים עם 
הקהילה" אמר נשיא המכללה, פרופסור 
שואף  החדש  "המסלול  מרגל.  שלמה 
בו  ומנהיגות,  ליוזמות  כמרכז  לשמש 
הוראת הנגינה תשמש ככלי להכרת האני 
חברתית- ולסובלנות  בקבוצה  ומקומי 
תרבותית. כפי שאמר הרב קוק "מי שיש 
יוצר  להיות  מוכרח  יוצר,  של  נשמה  לו 
רעיונות ומחשבות. אי אפשר לו להיסגר 
בתלמודו לבד, כי שלהבת הנשמה עולה 
אותה  לעצור  אפשר  ואי  מאליה  היא 

ממהלכה"". 

וושינגטון, זכתה  קריית החינוך גבעת 
זו השנה ה-18 ברציפות בחמישה כוכבי 
יופי בתחרות "קריית חינוך יפה ומקיימת 
בישראל יפה", מטעם המועצה לישראל 
יפה ומרכז המועצות האזוריות בישראל.  
בין הקריטריונים נבחן טיפוח הריאות 
הירוקות בקריה, תוך הקפדה על מניעת 
והנעת  וחזותיים  סביבתיים  מפגעים 
חיי  באיכות  מתמיד  שיפור  של  תהליך 
תושבי המקום, הסטודנטים והתלמידים, 

תוך שיתוף פעולה מלא של הציבור. 
משרד  בחסות  הנערכת  התחרות, 
ביותר  מהבולטות  אחת  הינה  הפנים, 

יפה.  לישראל  המועצה  שבתחרויות 
משנת  החל  שנה  מדי  נערכת  היא 
מועצות  ערים,  בה  ומשתתפות   1993
ויישובים  אזוריות  מועצות  מקומיות, 
על  המתמודדים  אזוריות  במועצות 
כל   - המועצה  של  היופי  כוכבי  קבלת 

אחת לפי סיווגּה.
מנכ"ל קריית החינוך גבעת וושינגטון 
ירוקה  לימוד  "סביבת  סעדה:  יקי 
איכות  על  בהכרח  משפיעה  ומטופחת 
משקיעים  אנו  לכן  והלמידה.  ההוראה 
בפיתוח ובטיפוח מוסדות החינוך בקריה 

לרווחת התלמידים והצוות החינוכי".

קריה יפה
קריית החינוך גבעת וושינגטון זכתה בחמישה כוכבי יופי זו הפעם ה-18

פיסגת המוזיקה בגבעת וושינגטון 
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למה התכוונה הסופרת?

שיר תשרי

כרימון
גרעינים גרעינים

רגעים רגעים
יְמלאו עסיס גרעינינו

יְצבעו רגעינו
יבשיל ִּפרינו גרעינים גרעינים

יָעטרו כתר ראשנו ִלרגעים
יעשיר שָנתנו גרעינים

ִנפרוט מעשינו רגעים לרגעים
יתמלא ליבנו רגעים מתוקים
קטנים קטנים גרעיני גרעינים

מלאי עסיס נבוא שערייך
הדורים ומלאים
רגעים גרעינים

וֵאם  דגנית גלס-שפרר )43( , נשואה 
לארבעה, חברת קבוצת-יבנה

על  סיפור  לכתוב  התכוונתי 
יהיה  לסיפור  הרקע  קורנית. 
במשך  כתבתי  חשבתי.  קיבוץ, 
שנה. עד שהספר יצא לאור, עברה 
לי:  אומרים  ועכשיו  שנה  עוד 
קיבוץ.  על...  מרתק  מסמך  כתבת 
אז אני צריכה או לא צריכה להיות 
שמחה? אני אוהבת לדמיין ולספר 
גם  אוהבת  אני  סיפורים.  לעצמי 
גירוי  רק  צריך  לפעמים  לכתוב. 
קטן שיצית את הדמיון, ולפעמים 
צריך לחפש בנרות נושא לכתיבה, 
הסיפור.  את  לבנות  גם  צריך  ואז 
אני מתחילה בדמויות. שואלת את 
עצמי על מי מדובר? בן כמה הוא? 
איפה הוא גר? מה הוא עושה? איך 
הוא נראה? על מה הוא חולם? מי 
מתאהבת  אני  ואז  שלו?  החברים 
לממשית  הופכת  היא  בדמות. 

מדברת  אמנם  אני  שלי.  בחיים 
פנימה,  בלב  איתה 
אבל שם היא נוכחת 
לגמרי.  ומוחשית 
חיים  מנהלים  אנחנו 
משותפים.  סודיים 
לאט אני מגלה עליה 
עוד ועוד פרטים ואז 
לרקום  מתחילה  אני 

את העלילה.

את קורנית גיבורת ספרי השלישי 
לדמיין  התחלתי  הדרך",  "שולי 
זמרת  לוי,  בחן  שצפיתי  אחרי 
בתוכנית  שהשתתפה  מחוננת 
שלה,  באודישן  הבא".  "הכוכב 
לנערות  הפנימיה  על  סיפרה  חן 
היא  מתגוררת.  היא  שבה  בסיכון 
שאני  אומרת  'כשאני  אמרה: 
לומדת בפנימייה לנערות בסיכון, 
אנשים אומרים לי: 'מה? מה כבר 
עברת בחיים שלך?'.  את המשפט 
הזה, בדיוק במילים שלה, הכנסתי 
היא  למטה(.   212 )עמוד  לספר 
להיחשף,  ביכולתה  אותי  שבתה 
בבחירת השירים ובקולה הנפלא. 
לו  גם  אותה.  הכרתי  לא  אבל 
הייתי  לא  אותה,  מכירה  הייתי 
אלא  שלה  הסיפור  את  כותבת 
במקום  אז  שלי.  הסיפור  את 
לקיבוץ.  אותה  שלחתי  לפנימייה 
את  וביליתי  גלים  בניר  נולדתי 
רוב חיי במקום, כך שחיי השיתוף 
מעולמי.  חלק  הם  לי,  זרים  אינם 
קורנית  של  שסיפורה  יצא  מכאן 
מתערבב עם סיפורה של הקהילה 
לבחור  יכול  קורא  כל  הקיבוצית. 
הבחירה  המרכזי.  הסיפור  מהו 
נובעת לבטח, מעולמו של הקורא. 
שוב  לאור,  שיצא  מאז  הספר, 
איננו נחלתי. אגב, לפני כחודשיים 
על  לה  וסיפרתי  חן  את  פגשתי 
הספר שנכתב בהשראתה. 

חגית גברעם )אליאסוף( 
תושבת ניר גלים, נשואה 
לארבעה  ואימא  לדני 
למדה  חגית  ילדים. 
הספר  בבית  ולימדה 
בקבוצת יבנה. לאחרונה 
ספרה  את  כתבה 

השלישי 'שולי הדרך'

התחלות חדשות     תושבים כותבים 
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סוף זאת התחלה חדשה 

 בראשית ברא 
הרב מאיר דוד בראל

"בראשית ברא אלוקים את השמים 
יהי  אלוקים  ויאמר  הארץ..  ואת 
מלמדת  העולם  בבריאת  כבר  אור". 
לגבי  חשוב  שיעור  התורה  אותנו 
מהות האדם: "בראשית" - בתחילה, 
בראשית הדרך, "ברא" - היינו עשייה 
 – אלוקים"  "ויאמר  כך  אחר  ורק   -

אמירה, דיבור. 

הפסוק  סדר  פשוטות,  במילים 
לדרך  לצאת  ראוי  כיצד  מלמדנו 
בעשייה  להתחיל  יש   – חדשה 
התחלה  לדיבורים.  לעבור  ואז 
שבסיומו  תהליך  מציתה  אמיתית 
אף  ומנוחה.  שבת  שכולו  יום  יש 
שהאדם מחזיק בנטייה אנושית של 
עוד  ותכנונים  בפעילויות  התפארות 
שלא  לזכור  יש  לעשייתם,  קודם 
להתחיל  ראוי  הנכונה.  הדרך  זאת 
הידמות  ידי  על  החדשה  השנה  את 
במעשים  לפתוח   – העולם  לבורא 

ורק אז לעבור לדיבורים. 

אני מאחל לכל תושבי החבל היקרים 
שנה מוצלחת ומלאה בעשייה ברוכה 

ובהישגים בכל התחומים. 
גמר חתימה טובה!

הכותב, בן 27, תושב כרם ביבנה 
מזה כעשור ופעיל בתחום הבריאות 

במועצה

משהו  של  התחלה  תמיד  זה  "סוף 
יודעת  לא  יותר?  רע  יותר?  טוב  אחר, 
נאור(.  )לאה  אחר"  משהו  יותר,  מה 
גם אני, כמו הרבה שמיניסטים אחרים, 
משמעותית  תקופה  לאחרונה  סיימתי 
מורים  ספר,  בית  של  תקופה  בחיי. 
ומבחנים. וכמו מילות השיר, אני מתכונן 

להתחלה חדשה, בישיבת עתניאל.
"אחד הצמתים החשובים בחייך" ו"אל 
משפטים  הם  הזו"  בבחירה  תתפשר 
שיצא לי לשמוע הרבה בזמן האחרון. 
להבין  קשה  לי  היה  בתחילה  האמת, 
מה  הזאת?  בבחירה  כך חשוב  כל  מה 
 - בשנה  אהיה  איפה  קריטי  כך  כל 
לאט  לאט  אבל  הקרובות?  שנתיים 
אני מצליח להבין. אני מניח שהשנים 
מובנים  בהרבה  שונות  יהיו  הבאות 
מהשנים הקודמות, ואדגים זאת בכמה 

היבטים. 
ראשית, אפקט ה"צריך" שהיה מרכזי 
ביחס  מאד  יורד  הקודמות,  בשנים 
תפקיד  שמשחק   - ה"רוצה"  לאפקט 
אורך  לכל  הבאות.  בשנים  מפתח 
הייתי  עכשיו,  עד  והנערות  הילדות 
צריך לקום לתפילה בזמן, צריך ללמוד 
שיעורים  להכין  צריך  המבחן,  בשביל 
וצריך עוד הרבה דברים שלאו דווקא 
רציתי. אבל עכשיו אני מתחיל תקופה 
בה ישנה משמעות גדולה לרצון שלי - 
ללמוד,  לרצות  להתפלל,  לקום  לרצות 
גם אם אף אחד לא יראה את זה. בישיבה 

צריך הרבה יותר כוח רצון מאשר בבית 
הספר: אם תרצה - תקבל, אם לא - אף 
אחד לא ייתן לך. אם תרצה - תגיע, אם 

לא - אף אחד לא יעיר לך.
אמיתי  פנימי  בסיס  ליצור  בשביל 
"לבחון"  נדרש  אתה  החיים,  להמשך 
מה  את  עושה  אתה  האם   – עצמך  את 
צריך  שאתה  מה  את  או  רוצה?  שאתה 
לנו  גורמת  רוצה? לפעמים השגרה  ולא 
לשים  ולא  עיניים"  ב"עצימת  לזרום 
ולאו  ההרגל  מתוך  פועלים  שאנחנו  לב 
שלנו.  הפנימי  הרצון  מתוך  דווקא 
בהתחלה החדשה עולה חשיבות הרצון 
הרגל.  מתוך  לבצע  הצורך  על  לעשות 
שוני נוסף שלא ניתן להתעלם ממנו הוא 
ההבדלים המוחשיים - אני עוזב חברים 
טובים מאד שעם חלקם הייתי במשך 12 
שנה, אני יוצא מהבית אל פנימייה, יוצא 
ונפתח  אותי  מ"בועת המושב" שעטפה 
לאנשים ממקומות שונים ומשונים. יחד 
עם הדברים שאני עוזב, אני גם מתחיל 
פוגש   - מוכרים  בלתי  דברים  הרבה 
לימוד  ברמות  לומד  חדשים,  חברים 
וגם  היום  עד  שהורגלתי  ממה  שונות 

נדרש להתרגל למגורים במקום אחר.
חדשה,  התחלה  מסמל  השנה  ראש 
הזדמנות  ובעיקר  זינוק  נקודת  פתיחה, 
חבריי  לכל  מאחל  אני  לשינוי. 
המועצה  ותושבי  לשעבר  השמיניסטים 
שנה  מדהימה,  שנה  לכם  שתהיה   -
והרבה  שמחה  הצלחות,  התחלות,  של 
לרגע  לעצור  נצליח  שבה  שנה  סיפוק! 
הצפוף  הזמנים  לוח  ואת  השגרה  את 
רוצים  שאנחנו  מי  זה  האם   - ולבדוק 
רוצים  שאנחנו  מה  זה  האם  להיות? 
לעלות!  להמשיך  רק  ומשם  לעשות? 

שנה טובה ומתוקה!

בית  תושב   ,18 בן  הריסון,  דביר 
מסלול  אלה  בימים  המתחיל  גמליאל 

בישיבת עתניאל

התחלות חדשות     תושבים כותבים 
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אופיר בוכניק | בית גמליאל

אופיר בוכניק, יו"ר ועד בית גמליאל, הוא תושב שכונת ההרחבה ביישוב מזה 16 שנים )משנת 
1999(. בן 46, נשוי לעידית, מורה לחינוך גופני, אב ל- 6, עורך דין במקצועו ובעל משרד עצמאי 
בבאר שבע. לבית גמליאל התגלגל מהצפון הרחוק. ילדותו עברה עליו בחצור הגלילית, ליד 
ראש פינה. רס"ן במיל' ששירת בחיל האוויר כפקח טיסה. מחצור עבר לרמת גן דרך שליחות 
בפריז. לתפקיד יו"ר הוועד התמנה בינואר 2014. "הוועד המקומי מטפל בנושאים השוטפים 
של המושב", הוא מתאר את עבודתו, "לרבות חינוך, תרבות ופיתוח תשתיות. אנו עובדים 

באופן רצוף עם המועצה".
מוטו לחיים: "בכל דרכיך שאף להיות נקי מאלוקים ואדם".

 

ראובן שור | בני-דרום

ראובן שור, מנהל ועד הקהילה של בני דרום, הוא המבוגר ביותר בין מנהלי הקהילות בחבל. 
נווה שאנן בחיפה. בצבא שירת בנח"ל בגרעין  65, נשוי, אב ל-4 וסב ל-9. נולד בשכונת  בן 
בקיבוץ מעלה גלבוע, שם גם קבע בתחילה את ביתו. בשנת תשל"ד, 1974, עבר לבני דרום – 
שם הקהילה מורכבת למעשה משתי קהילות: המושב השיתופי ושכונת ההרחבה. מבחינת 
הוא  להרחבה",  המושב  בין  הבדל  אין  קהילתית  "מבחינה  הקהילות.  בין  הבדל  אין  ראובן 
מספר, "כל הוועדות משותפות ואף שרוב התושבים משתייכים למושב השיתופי, הרי שיו"ר 
הוועד המקומי, עופר ורד, מההרחבה. אני כמנהל הקהילה אחראי על כל נושא החיים הקהילתיים ועל אזור 
המגורים של בני דרום - נוי, בית כנסת, תרבות חינוכית אחרי הלימודים, גביית מיסים, עמידה בסעיפי התקציב 

וקשרים עם התושבים ועם המועצה". 
מוטו לחיים: "שבני דרום ימשיך להיות מקום שכיף לחיות בו ויחד נגשים את הפסוק 'עוד יישבו זקנים וזקנות... 

וילדים וילדות משחקים ברחובותיה".
 

יאיר סולומון | יו"ר ועד ניר גלים

יאיר סולומון, בן 35, הגיע לניר גלים מרחובות לפני כארבע וחצי שנים. הוא מתגורר בשכונת 
ההרחבה של ניר גלים. סוכן ביטוח במקצועו. נשוי לנוית ואב ל-3. בצעירותו למד בישיבת 
ההסדר עתניאל ושירת שירות צבאי מלא ב'גולני'. לאחר השחרור סיים לימודי תואר ראשון 
עקיבא  בני  סניף  את  והקים  בהונגריה  לשליחות  יצא  כעשור  לפני  עסקים.  ומנהל  בכלכלה 
בבודפשט, שם הכיר את חבר ניר גלים שבתאי דותן - שהציע למשפחה לבוא להרחבה. משפחת 
סולומון קיבלו את הצעתו ומאז הם כאן. מה אתה עושה כיו"ר הוועד? "יותר מדי" הוא משיב, 
ניהול המושב, התעסקות בוועדות – קליטה, חינוך, תרבות, תשתיות  "אני ביחד עם חברי הוועד אחראים על 
לרתום אנשים  בתוך הקהילה,  לחזק את הקשרים  ענייני המושב. מטרתנו  ותפעול שוטף של  דת  ופרויקטים, 
לעשייה ציבורית, לתת מענה לצרכים כגון: שיפור תשתיות ובניית מבני ציבור שחסרים כל כך במושב". ולסיום 

הוא מוסיף: "אני שמח שהגענו לניר גלים, מצאנו בניר גלים קהילה מגובשת ואיכותית עם אנשים נפלאים".
מוטו לחיים: "החיים קצרים, למה לריב אם אפשר ליהנות".

ראשי להכיר: נא 
הוועדים
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 יקי סעדה | 
גבעת וושינגטון 

מנכ"ל  סעדה,  יקי 
גבעת  החינוך  קריית 
נולד   .60 בן  וושינגטון. 
להורים  באשקלון 
בשנות  מלוב  שעלו 
החמישים. בתיכון למד 
בגבעת וושינגטון, בצבא שירת בחיל הים 
במילואים  כיום  משרת  ואף  ובמודיעין 
בדרגת רב סרן. נשוי לנאוה, סגנית מנהל 
בית הספר עמיח"י בקבוצת יבנה, ולהם 5 

ילדים ו-3 נכדות. 
גופני,  לחינוך  הוראה  לימודי  בוגר  יקי 
מאוניברסיטת  בחינוך  ראשון  תואר  בעל 
עסקים  במנהל  שני  ותואר  אילן  בר 
השמונים,  בשנות  דרבי.  מאוניברסיטת 
נוער  כרכז  עבד  לימודיו,  סיום  לאחר 
וקהילה בבן זכאי וכמורה בישיבת אחוזת 
לשליחות  יצא  ב-1985  יבנה.  בגן  יעקב 
בקולומביה  היהודית  הסוכנות  מטעם 
שבדרום אמריקה. "זאת הייתה שליחות 
חשובה בבית ספר יהודי ובקהילה", נזכר, 
שנים,  ארבע  לאחר  ארצה,  חזרתנו  "עם 
אדמיניסטרטיבי  כמנהל  השתלבתי 
על  קיבל  ב-2002  וושינגטון".  בגבעת 
אותו  תפקיד   - הקריה  ניהול  את  עצמו 
הדברים  "מטבע  היום.  עד  מבצע  הוא 
אני גם תושב המקום ואף משמש כראש 
שונה  שלנו  היישוב  המקומי.  הוועד 
מסביר,  הוא  המועצה",  יישובי  משאר 
"בתוך הקריה ישנו יישוב בן רבן שנחשב 
ליישוב מוניציפאלי מוכר ובו מתגוררים 
הקריה,  של  החינוכי  הצוות  אנשי 
לתושבים  מסייע  אני  תפקידי  ומתוקף 

בכל מה שנדרש".  
בסוף  חלומות  כי  "לחלום,  מוטו לחיים: 
מתגשמים. אם אדם מאמין במה שהוא 
מאומצת  ועבודה  רצון  בעזרת   – חולם 

הוא יגשים את החלום". 

אורי גואטה | בן זכאי 

יליד  ילדים.  ל-3  ואב  לשפרה  נשוי   ,49 בן  גואטה,  אורי 
ועד  האוויר,  בחיל  בחצור  שירת  בעברו  זכאי.  בן  מושב 
למערכות  בחברה  פרויקטים  כמנהל  עבד  כשנה  לפני 
צנרת. "המשפחה שלי מאז ומתמיד גרה בבן זכאי", מספר 
ילידת  היא  וגם  במושב  הכרתי  אשתי  את  "גם  גואטה, 

המקום". 
כמו אחרים גם גואטה מתנדב בתפקיד ראש הוועד, "התפקיד אמנם קשה 
ואינטנסיבי, אבל מספק מאוד. אני נמצא בקשר עם כל התושבים במושב, 
בכל פעם שאנו מצליחים לקדם פרויקט או לפתור לתושב בעיה - זה מרגיש 
נהדר", הוא מתאר. "הוועד פועל לרווחת התושבים במגוון תחומים ובשיתוף 
פעולה מלא עם המועצה. אני למעשה הגורם המקשר בין התושב למועצה 
ואמון על טיפול בסוגיות רבות, החל מאיכות הסביבה וחינוך, פיתוח וכל מה 
בין  חדשים.  פרויקטים  מספר  לדרך  יצאו  לאחרונה  חיים.  לאיכות  שקשור 
היתר - בניית שער כניסה חדש ליישוב, פיתוח הכביש ברחוב האלה, שיפוץ 
המגרש הישן ושדרוג מועדון הנוער". בקרוב גם ייבנה מגרש כדורסל מקורה 
חדש והכיכר המרכזית תשופץ. "וזה עוד לא הכל", מוסיף גואטה, "מעבר 
ותרבותית  חברתית  פעילות  מנגישים  אנחנו  היישוב,  של  החזות  לשדרוג 
לנוער ולילדים. זהו בהחלט דבר שלא היה פה הרבה זמן. בזכות צוות נהדר 

שמלווה את התהליך, התושבים נהנים מחיי קהילה טובים".  
מוטו לחיים: "לא לזלזל בשום בקשה, גם בבעיות הכי קטנות צריך לטפל 

בזמן - כי רווחת התושב קודמת לכל".  

אסף בית-אריה | מזכיר קבוצת יבנה 

יבנה  קבוצת  מזכיר  אריה,  בית  אסף  של  השורשים 
עמוק  נטועים   – הוועד  ליו"ר  הקיבוצית  המקבילה   –
דוד  וסבו  בקיבוץ  דור שלישי  הוא   ,46 בקיבוץ. אסף, 
בית אריה היה ממקימי תנועת הקיבוץ הדתי וממקימי 
קיבוץ יבנה. נשוי לרעות מקיבוץ עין צורים ואב ל-4 
ילדים. שירת בצנחנים בסדיר ובקבע. לאחר השחרור 
תואר  השלים  במקביל  ייצור.  כמנהל  במדגרה  שנים  ועבד  לקיבוץ  חזר 
ובשנה  הרפת  כמנהל  גם  עבד  שבע.  באר  באוניברסיטת  בניהול  ראשון 
האחרונה הוא מכהן כמזכיר הקיבוץ. בניגוד לכל מנהלי היישובים, אסף 
יישוב שכולו שיתופי. "אני עוסק בצד החברתי של  הוא היחיד שמנהל 
הקיבוץ" הוא מספר, "כולל הייצוג כלפי חוץ. כלפי פנים אני אחראי על 
שירותים  סכסוכים,  מגורים,  קדישא,  חברה  קליטה,  דת,  חברים,  ועדות 

לחברים, בקיצור – הכל". 
מוטו לחיים: "לנסות ולהשאיר זמן להתעסק גם בדברים החשובים". 



מלגת חי"ל לסטודנט- חבל יבנה לקהילה

 מועצה אזורית חבל יבנה רואה בסטודנטים תושבי החבל את הכוח המוביל. מתוך רצון לסייע ולהקל על 
הסטודנטים בלימודיהם ומתוך רצון לסייע לאוכלוסיות השונות , מפעילה המועצה את תכנית "חי"ל" אשר תשלב 

 סטודנטים בפעילות תרומה לקהילה. ח"יל היא תכנית מלגות לסטודנטים בני ובנות החבל המתגוררים באזור, 
אשר יעסקו בפעילות כתרומה לקהילת הילדים, הנוער והקשישים. בכל שנה יינתנו 10  מלגות בלבד.                                                       

                                                    

                                                  

פיקוח והנחייה:
• על כל סטודנט המתקבל לתכנית חלה חובת השתתפות בתכנית, 

הנחייה והדרכה על-פי החלטת ועדת מיון.
• מפגש עם האחראי ומסירת דו"חות עבודה בכל חודש.

• ועדת המיון רשאית לשבץ את הסטודנטים על-פי מטרותיה ויעדיה.

www.hevel-yavne.org.il :טפסי רישום ניתן להוריד מאתר המועצה

לפרטים: מחלקת חינוך- הגב' בלהה בריינס  08-8622115
מחלקת  רווחה- הגב' אורלי אהרוני  08-8622104

מחלקת ספורט-  הגב' שורי לוי  08-862202 

תחומי הפעילות עיקריים:
מחלקת חינוך: חונכות תלמידים ויוזמות שונות. 

מחלקת רווחה: סיוע למשפחות עם ילדים, קשישים.
 מחלקת ספורט: פעילות חברתית לנוער, 

קידום הספורט.

קריטריונים לקבלת המלגה:
1.תושב המועצה.

 2.לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר 
)אוניברסיטה/ מכללה(.  

3.התאמה לצרכים )כפי שהוגדרו על ידי המחלקות(.                                                       

אישורים נדרשים המצורפים לבקשה:
1.צילום ת.ז. כולל ספח הכתובת. 
2.אישור לימודים ממוסד אקדמי .

3.קבלה על תשלום שכר לימוד למוסד האקדמי.
4.קורות חיים ותעודות רלוונטיות.

גובה המלגה:
 סך-הכל 6000 ₪  אשר ישולמו לאחר ביצוע 

בשלושה חלקים )לאחר 40 שעות, לאחר 80 שעות, 
לאחר 120 שעות(.

• המלגה תשולם בכפוף לביצוע המטלות שהוגדרו. 
פרישה במהלך תקופה לא תזכה בתשלום חלקי.

מסגרת הפעילות:

120 שעות שיבוצעו 

 במסגרת 4 ש"ש 

)למחלקה האפשרות 

להתוות אופן ביצוע 

בהתאם לצרכים(.


